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Baggrund og formål
I oktober 2018 blev dokumentet ’Liv i Centrum´ Strategi udvikling af Aalborg Midtby 2025’ vedtaget af Aalborg Byråd.
Med ’Liv i Centrum’ har byrådet sat ambitiøse mål for at styrke Aalborg Midtby som en robust og attraktiv Midtby med
puls og storbyidentitet.
Strategien danner således platformen for den politiske dialog og samarbejdet mellem byens aktører, samrådene og
forvaltningerne i Aalborg Kommune.

Strategien udmøntes bl.a. i dette Budgetkatalog, der sætter
rammerne for de konkrete handlinger i budgetårene 201925.
Budgetkataloget er et dynamisk dokument, der løbende tilrettes, efterhånden som projekter og indsatser udvikles og
gennemføres.
Nærværende dokument er derfor et øjebliksbillede af, hvilke
projekter og indsater, der enten er sat i gang, under udvikling
eller er et fremtidigt ønske til budgettet.
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10 Nytorv til Nordkraft
11 Vesterå
12 Sankt Hans Gade, Medborgerhuset
14 Åbning af Østerå
15 John F. Kennedys Plads
16 Havnefront Vest
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Bedre Byrum og Mobilitet
20 Indsatser i Midtbyen 2019-2025
21 Oplevelsesruter, ophold og mødesteder
22 Mere og bedre sammenhængende bynatur
22 Midlertidige tiltag
23 Legepladser i centrum
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23 B æredygtig mobilitet

Visionen for
Aalborg Midtby 2025 er
at skabe mere

LIV I CENTRUM

så Aalborg Midtby fortsat er
en attraktiv by i bevægelse,
et godt sted at bo, en levende og grøn
Midtby med plads til alle,
og en sund og bæredygtig by

Fra strategi til handling

’Liv i Centrum’ indeholder 5 strategiske målsætninger samt en række indsatser for udvikling af Aalborg
Midtby, der alle skal være med til at styrke Midtbyen som et attraktivt sted at bosætte sig, arbejde og
besøge. Det strategiske afsæt peger på en række prioriterede handlinger, der skal være med til at udmønte strategien i konkrete tiltag, både planlægningsmæssige og fysiske. Budgetkataloget indeholder
en beskrivelse af de projekter og byrumsforbedrende tiltag, der kan være med til at løfte målene fra
strategi til virkelighed i perioden 2019-25.

5 STRATEGISKE MÅL
1: MERE BY- OG BOKVALITET

Midtbyen skal fortættes med omtanke og kvalitet, så det bliver
et godt sted både at bo, arbejde og besøge. En øget bosætning
og fortætning af funktioner er en væsentlig forudsætning for at
skabe mere ”liv i centrum”.

2: MERE LIV I BYENS RUM

Midtbyens mangfoldighed af oplevelser skal i højere grad udfoldes i byens rum, og de rumlige oplevelser og sammenhænge skal
være med til at sikre en levende Midtby med plads til alle.

3: MERE NATUR I BYEN

Aalborg Midtby skal være mere grøn og blå. Naturen i byen skal
være synlig, mangfoldig og let tilgængelig og bidrage til at skabe
attraktive byrum både rumligt, oplevelsesmæssigt og klimatisk.

4: FORSKELLIGE BYKVARTERER

Der skal skabes stærke identiteter i de enkelte bykvarterer som
kan være med til at styrke Midtbyen som helhed og styrke ejerskabsforholdet og samlingskraften i de lokale bykvarterer.

5: BÆREDYGTIG MOBILITET

Aalborg Midtby skal være en sund og bæredygtig bydel, hvor
fodgængere og cyklister prioriteres, og den kollektive transport
fremmes.

INDSATSER
•

Der skal sikres et bredt udbud af byfuntioner

•

Byen skal udbygges med varierede boligtyper

•

Byens rum skal være attraktive hverdagsrum

•

Midtbyens oplevelsesflow skal styrkes

•

Byens programmering skal understøtte byens flow

•

Der skal skabes forskellige oplevelser i byens rum

•

Forbindelsen mellem by og havn skal styrkes

•

Byoplevelsen skal starte fra ankomsten

•

Byens rum skal udvikles mangfoldigt med plads til alle

•

Midtbyen skal være grønnere

•

Der skal sikres gode vækstforhold

•

Byens natur skal være mangfoldig

•

Der skal skabes sammenhængende grønne og
blå forbindelser

•

Der skal være et bredt udbud af rekreative
funktioner

•

Byens natur skal være synlig og nærværende

•

Byens natur skal styrkes, når byen omdanens

•

Kvarteridentiteten skal styrkes

•

Omdannelsesområderne skal udnyttes til at
skabe identitet

•

De sociale relationer skal styrkes

•

Biltrafikken skal betjenes udefra og ind

•

Parkering skal være let og overskuelig

•

Det skal være mere attraktivt for fodgængere

•

Aalborg skal være en attraktiv cykelby

•

Den kollektive transport skal styrkes

•

Midtbyens citylogistik skal være effektiv og bæredygtig

PRIORITEREDE HANDLINGER
Kommuneplanrevision
Kommuneplanen skal revideres, så der sikres robuste rammer til udvikling af Midtbyen:
• Udvikling af kvartersplaner, der sikrer en mangfoldig udvikling af Midtbyens kvarterer med
udgangspunkt i deres særlige kvaliteter
• Revision af kommuneplanrammerne, der sikrer
en kvalitativ udvikling af Midtbyen med varierede
boliger, nærrekreative områder, servicefaciliteter,
detailhandel, mv.
• Implementering af eksisterende strategier og
planer.

Budgetkatalog 2019-25

Budgetkatalog
Budgetkataloget sætter rammerne for, hvilke projekter og indsatser, der skal arbejdes med inden for
budgetperioden 2019-2025 og indeholder:
•

Udvikling af konkrete omdannelses- og renoveringsprojekter samt prioriterede indsatser, som
alle skal bidrage til at opfylde Midtbystrategiens
5 målsætninger.
Der er både i projekterne og de enkelte indsatser et overordnet fokus på at skabe bedre
byrum at opholde sig i og en forbedret bæredygtig mobilitet.
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Budget 2019-25
Projekter
1.

Algade og Budolfi Byhave

2.

Vingårdsgade

3.

Nytorv til Nordkraft

4.

Havnefront Vest

5.

Vesterå

6.

Sygehus Nord/Gåsepigen

7.

Sankt Hans Gade, Medborgerhuset

8.

Åbning af Østerå

9.

John F. Kennedys Plads (også del af BRT-projekt)

4
Spritten
Havnefront Vest

Status august 2018
Algade og Budolfi Byhave bliver sat i gang som anlæg i
2018/19 - alle andre projekter pt. under planlægning/
skitsering.

Omdannelsesområder/udviklingsområder
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Udvikling af igangværende og kommende omdannelsesområder, hvor der kan ske en transformation til nye byformål, fortætning af bebyggelsen, styrkelse af sammenhængen til omgivende områder mv.

Indsatser, Bedre byrum og Mobilitet

Byrumsforbedrende indsatser kan fx ske i forbindelse
med øvrige anlægsprojekter i Midtbyen (koordinerende
indsatser) eller som tematiske helhedsorienterede indsatser:
•

Oplevelsesruter - ophold og mødesteder

•

Mere og bedre sammenhængede bynatur

•

Legepladser i centrum

•

Midlertidige tiltag

•

Bæredygtig mobilitet

Sygehus Nord

6
1

2

Østre Havn

3
7
3

Koordinerende indsatser (særskilt budget)
BRT-forbindelse
Etablering af BRT-tracé og tilhørende stationer på
strækningen Jyllandsgade, John F. Kennedys Plads,
Boulevarden/Østerågade, Borgergade/Kastetvej. Tidsplan for udførelse af BRT er under udarbejdelse.

Aalborg Kongres
& Kultur Center

Sauers Plads

9

Planlagte ledningsarbejder i Midtbyen 2018-23
Budolfi Plads, Algade, Vingårdsgade: 2017-19
Ågade m.fl.: 2018-19
Nytorv: 2019-21
Vestbyen: Reberbansgade, Saxogade, Kastetvej m.fl.:
2019-23

8

Affaldsplan (ikke kortlagt)
Etablering af nedgravede affaldsbeholdere i Midtbyen.
Plan sættes ind, når den er fastlagt.

4

Hjulmagerkvarteret
Kortet viser en oversigt over de projekter, der enten er igangsat og/eller forventes afsluttet inden for budgetårene 2019-25.
Projekterne er beskrevet på siderne 7 til 17.
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Projekt i budget
Projekt, endnu ikke i budget

Algade og Budolfi Byhave
Vingårdsgade
Nytorv til Nordkraft
Medborgerhuset, Sankt Hans Gade,
Vesterå
Åbning af Østerå
John F. Kennedys Plads
Sygehus Nord-området, planlægning
Havnefront Vest
Indsatser, Bedre byrum og Mobilitet

2019

2020

2021

2022

2025

Projekter og byrumsforbedrende tiltag inden for eksisterende budgetramme 2019-2022 og ønsker frem mod 2025.

Budgetkatalog 2019-25
Budgetkatalog 2019-25 redegør for en række projekter og
byrumsforbedrende tiltag, der tilsammen skal være med til
at understøtte en forandringsproces i Midtbyen frem mod
2025. Budgettet omfatter både midler til udvikling, projektering og anlæg. Den mere konkrete udvikling og detaljering
samt tidplanlægning sker i de enkelte projekter.
I de kommende år planlægges og udvikles for større byudviklingsområder som Spritten, Skudehavnen og C.W. Obels
fabrikker, samt Sygehus Nord og Gåsepigeområdet. De større områder kræver økonomi til planlægning (arkitektkonkurrence, udviklingsplaner mv.) samt til midlertidige projekter (fx etablering af midlertidig byrum, stier, fortællerruter,
byhaver, beplantning, inventar, borgerarrangementer og
inddragelsesprocesser), som skal være med til at skabe opmærksomhed og ibrugtagning af områderne i løbet af omdannelsesprocessen.
Etablering af BRT, byggeprojekter, større ledningsomlægninger og etablering af nedgravede affaldssystemer vil give anledning og mulighed for at udføre forbedringer af byens rum
som en del af reetableringen.

Af Budgetkataloget fremgår flere større anlægsprojekter inden for den kommende budgetperiode, hvoraf nogle projekter allerede er igangsat. Der er ligeledes ønsker til projekter,
som på nuværende tidspunkt ikke er med i budgetrammen
2019-2022, fx Vesterå og Medborgerhuset, Sankt Hansgade,
. Begge projekter vil med fordel kunne gennemføres inden
for tidsrammen 2025, da de hænger tæt sammen med andre
større projekter. Der vil inden for perioden 2019-2025 også
komme nye mindre projekter, som blot ikke er færdigudviklet
på nuværende tidspunkt.
Selvom der er mange store projekter undervejs i Midtbyen,
berører det begrænsede dele af Midtbyen. Derfor er der
også brug for en række byrumsforbedrende indsatser, der
kan skabe sammenhæng og effekt i mindre skala over hele
byen, hvor mulighederne og behovene løbende opstår.
Der er fokus på at styrke oplevelsen og mangfoldigheden i
byens gader og rum, bl.a. ved at etablere gode opholdsteder,
legepladser i Midtbyen, en øget grøn indsats for mere natur
i byen, nye belysnings- og belægningstiltag, , samt indsatser
for bæredygtig mobilitet, hvorfor budgetkataloget også omfatter forslag til Bedre byrum og Mobilitet.

Budgetkatalog
Budgetkataloget sætter rammerne for, hvilke projekter og indsatser, der skal arbejdes med indenf or budgetperioden 2019-2025 og
indeholder:
•

Udvikling af konkrete omdannelses- og renoveringsprojekter
samt prioriterede indsatser, som alle skal bidrage til at opfylde
Midtbystrategiens 5 målsætninger.
Der er både i projekterne og de enkelte indsatser et overordnet
fokus på at skabe bedre byrum at opholde sig i og en forbedret
bæredygtig mobilitet, foreløbig under overskrifterne:

Projekter
Indsatser,
Bedre byrum og Mobilitet

- Oplevelsesruter - opholds- og mødesteder
- Mere og bedre sammenhængende bynatur
- Legepladser i centrum
- Midlertidige tiltag
- Bæredygtig mobilitet

5

6

Projekter

Aalborg Midtby 2019-2025
Algade, Budolfi Byhave
Vingårdsgade
Nytorv til Nordkraft
Vesterå
Medborgerhuset, Sankt Hans Gade
Åbning af Østerå
John F. Kennedys Plads
Havnefront Vest
Sygehus Nord-området
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Algade omdannes til gågade
med ny, sammenhængende
belægning

Visionen er at skabe et grønt
imødekommende bymiljø, der kan blive
en destination for byens borgere og
besøgende. Området skal være med til
at sammenbinde gågadenetværket, så
der skabes et helt nyt flow i midtbyen

Parkeringsplads omdannes
til grønt område og legeplads

Forbindelse til
gågadenettet

Forbindelse til
gågadenettet

Nyt grønt byrum

Periode: 2018-2019
Samlet budget: 40 mio.

Algade og Budolfi Byhave
Fra trafikbelastet vejrum til sammenhængende strøggade
Algade og Budolfi Byhave i dag

....og i fremtiden

Gaderne og pladserne omkring Budolfi Plads har indtil fornylig været præget af parkeringssøgende trafik til områdets
parkeringspladser. Samtidig har området haft et nedslidt
præg og et uudnyttet potentiale som et centralt og historisk
område i byen.

Offentlige p-pladser nedlægges og biltrafik minimeres (undtaget ærindekørsel, taxa-, handicap- og vareleveringspladser) og området udvikles, så bylivet og sammenhængen mellem Midtbyens handelsstrøg styrkes med gode rammer for et
naturligt flow for blød trafik gennem området.

Sideløbende med omdannelsen af Budolfi Plads er arbejdet
med Algade og Budolfi Byhave igangsat. Målet med omdannelsen af hele området er at skabe et grønt, attraktivt byområde i den historiske del af Aalborg Midtby.

Der skabes større rum omkring - og synliggørelse af - områdets historiske bygninger og kulturarv. På arealet øst for Budolfi Kirke etableres Byhaven, en grøn oase indrettet med plads til
både uformelt ophold, en ny legeplads, tværgående stiforbindelser og til udeservering langs områdets østlige afgrænsning.

1: MERE BY- OG BOKVALITET

Fokus og handlinger
• Algade omdannes til strøggade og er med til at forlænge
eksisterende gågade Algade og styrke det sammenhængende fodgængernetværk i Midtbyen.
•

En markering af ’Rakkerens Hule’ i den nye belægning
i Algade er med til at synliggøre byens historiske spor.

•

Der anlægges en centralt placeret legeplads.

•

Beplantningen langs Algade og i byhaven styrker byens
grønne netværk og skaber nye opholdsmuligheder i
grønne omgivelser.

•

P-pladsen øst for Budolfi Kirke nedlægges og omdannes til et nyt, grønt byrum, i sammenhæng med den nye
strøggade i Algade.

•

For at skabe bedre byrum og bymiljø og opprioritere forholdene for bløde trafikanter, lukkes Algade for gennemkørende biltrafik.

2: MERE LIV I BYENS RUM

3: MERE NATUR I BYEN

4: FORSKELLIGE BYKVARTERER

5: BÆREDYGTIG MOBILITET
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Vingårdsgade omdannes
til prioriteret busgade
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Kommende dagligvarebutik

Periode: 2019

Vingårdsgade
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gen

n

Kommende
busholdepladser

Vingårdsgade skal være et
attraktivt mobilitets knudepunkt og ankomstrum, med
fokus på kollektiv trafik,
attraktive forbindelser for
bløde trafikanter og en grøn
karakter.

Signatur

Samlet budget: 4,1 mio.

Byrumsafgrænsning

Vingårdsgade

Særlige smutveje

Fra nedslidt busgade til oplevelsesrigt ankomstrum

Mobilitetsknudepunkter

Vejadgange

Fokus point

Vingårdsgade i dag

....og i fremtiden

Vingårdsgade er en levende, men lidt slidt gade, med flere
små specialbutikker og serviceerhverv. Gaden udgør et ankomstrumP til Midtbyen og en vigtig forbindelse mellem Vesterbro/Gåsepigen og Boulevarden. Vingårdsgade er trafikeret med en blanding af bybusser og gennemkørende
biltrafik. Der er begrænset plads til fodgængere og cyklister.

Omdannelsen af Vingårdsgade er en del af hele omdannelsen af Budolfiområdet. Den trafikale struktur i området gentænkes, og Vingårdsgade prioriteres som central busgade og
stoppested. Samtidig skal der skabes gode og trygge forhold
for fodgængere og cyklister, og der skal desuden genplantes
en trærække i gadens nordlige side.

Der vil i fremtiden komme til at køre flere bybusser i Vingårdsgade, og der skal sikres plads til både fodgængere og
cyklister, mens biltrafikken begrænses til at være indkørsel til
P-hus og servicekørsel. Der har tidligere stået store kastanjetræer på gaden, som måtte fjernes i forbindelse med omdannelsen af Budolfi Plads.

Etableringen af en ny dagligvarebutik samt grønt byrum på
Budolfi Plads danner et nyt ankerpunkt og giver identitet til
området og Vingårdsgade.

1: MERE BY- OG BOKVALITET

2: MERE LIV I BYENS RUM

3: MERE NATUR I BYEN

4: FORSKELLIGE BYKVARTERER

5: BÆREDYGTIG MOBILITET

Fokus og handlinger
• Styrke gaden som en del af det samlede fodgængernetværk i Midtbyen.
•

Nyt attraktivt ankerpunkt og vigtig ankomst til Midtbyen.

•

Sikre brede kantzoner til fodgængere, venteareal for
buspassagerer og genplantning af trærække i den nordlige side.

•

Prioriteret busgade i den østlige ende som et led i en
styrket kollektiv trafik i Midtbyen.

•

Lukkes for gennemkørende trafik, adgang til P-huset via
Vingårdsgade.

•

Tryg og sikker cykelforbindelse
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er at skabe et nyt, aktivt byrum,
” Visionen
hvor der er gode forhold for gående og

cyklister og hvor ophold prioriteres på
dele af strækningen. Strækningen skal
indgå som en del af Midtbyens handelsgader og flow mellem destinationer

Periode: 2018-2025
Samlet budget: 55 mio.

Nytorv til Nordkraft
Fra travl trafikeret gade til urbant hovedstrøg og grøn forbindelse
Nytorv til Nordkraft i dag
Strækningen Nytorv til Nordkraft er et vigtigt ankomststed
for både cyklister, biltrafik og handlende til Midtbyen. Det er
samtidig en vigtig forbindelse mellem handelslivet og kulturinstitutionerne. Dele af strækningen, særligt fra Nytorv
til Rendsburggade, er en vigtig handelsgade og destination.
På tværs af strækningen krydser mange af de centrale gader, der er vigtige bindeled mellem Midtbyen og Havnefronten. Trods den fysiske sammenhæng fremstår strækningen
meget usammenhængende og nedslidt og flere steder med
barrierer mellem byrum og tilstødende bygninger. Samtidig
er strækningen også domineret af tung bustrafik og af biler,
der kører til og fra de centrale p-huse, og der er samtidig ikke
optimal fremkommelighed og tryghed for de mange cyklister
og fodgængere på strækningen.

.....og i fremtiden
Strækningen skal i fremtiden indgå som en af Midtbyens primære ’urbane hovedstrøg’ og primære cykelruter. Delstrækningen Nytorv til Rendsburggade skal i højere grad fremstå
som et attraktivt byrum og en sammenhængende del af
Midtbyens strøggader, med aktive facader, brede fodgængerzoner og et markant grønt udtryk. De bløde trafikanter
skal prioriteres med større fremkommelighed og service;
cyklisterne som en del af en prioriteret cykelforbindelse og
fodgængerne som en del af et udvidet fodgængernetværk.
Bustrafikken skal fjernes på strækningen Nytorv til Rendsburggade, men der skal afsættes plads til læssezoner for varetransport.
Fokus og handlinger
•

Strækningen skal indrettes med nye belægninger, beplantning og belysning, der kan være med til at skabe en
ny rumlighed og sammenhæng og samtidig tydeliggøre
forskellen mellem de enkelte byrum.

•

Der skal etableres tydelige markeringer af zoner til ophold/fodgængere og cyklister. Arealer til ophold og udeservering særligt mellem Nytorv og Rendsburggade.

•

Der skal sikres gode og synlige forbindelser til Slotsparken , Havnefronten og strøggaderne.

•

Strækningen skal fremstå med markant beplantning, der
kan variere afhængig af konteksten. En stor del af de eksisterende træer skal søges bevaret.

•

Strækningen skal indrettes som en del af en sammenhængende cykelpendlerrute med god fremkommelighed, cykelparkering og service for cyklister.

•

Strækningen mellem Stjernepladsen/Østerågade og
Rendsburggade friholdes for bustrafik.

1: MERE BY- OG BOKVALITET

2: MERE LIV I BYENS RUM

3: MERE NATUR I BYEN

4: FORSKELLIGE BYKVARTERER

5: BÆREDYGTIG MOBILITET
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Visualisering af potentialerne for et nyt, aktivt byrum på
Nytorv, med mulighed for f.eks. skøjtebane (SLA)

ION

Aalborg Havnefront

Styrket krydsningspunkt
GREEN NATURE CHARACTER

SHOPPING CITY CHARACTER

FACADER

har en særlig rolle som en
”Vesterå
fjordforbindelse og et fodgængerstrøg

mellem havnefronten og gågadenetværket,
der er med til at styrke Midtbyens samlede
byrumsnetværk

Kommende
BRT-stoppested

Periode: 2020- ?
Samlet budget: 7 mio.

Vesterå

BIKE ROUTES

BILTRAFIK

Nyt byrumsforløb
med udeservering
BUSTRAFIK

Fra parkering til levende restaurationsmiljø
Signatur

Vesterå i dag
Byrumsafgrænsning
Vesterå har gennem de
senere år ændret karakter fra at være
Vejadgange
en anonym gade til etSærlige
mekka
for finere restauranter og spesmutveje
cialbutikker og er et godt
supplement
til Jomfru Ane Gade.
Primær cykelrute
I dag har Vesterå fortov i begge sider, parkering vinkelret på
Blå forbindelser
gaden og nedslidte belægninger.
Fokus point

TAXI

Som en af de enesteMobilitetsknudepunkter
gader vinkelret på fjorden er der fra
Bispensgade visuel kontakt til fjorden, og den er bindeled
mellem Aalborg Havnefront og Budolfi Plads via Gravensgade.
I forbindelse med anlæg af BRT og stoppestedet på Borgergade lukkes ind- og udkørsel til Vesterå for almindelig biltrafik og parkeringen nedlægges. Det giver mulighed for at

1: MERE BY- OG BOKVALITET

2: MERE LIV I BYENS RUM

3: MERE NATUR I BYEN

4: FORSKELLIGE BYKVARTERER

omdanne gaden.
....i fremtiden
Vesterå skal omdannes til et attraktivt fodgængerstrøg og
fjordforbindelse, som styrker forbindelsen mellem Havnefronten og gågadenetværket og bliver en del af et cirkulært
oplevelsesflow i Midtbyen.
Gaden skal indrettes, så den indbyder til ophold og byliv,
samtidig med at den skal fungere som et oplevelsesrigt ankomststed for BRT og for cyklister med ærinde til Midtbyens
gågader.
Fokus og handlinger
• Vesterå skal indrettes som en oplevelsesrig fjordforbindelse og i direkte forbindelse med gågadenettet, hvor
gadens særlige historie, karakter og funktioner skal afspejles i den nye fysiske udformning af det nye byrum.
•

Gaden skal indrettes, så den tilgodeser behovet for udeservering, ophold og cykelparkering, beplantning mv.

•

Ny beplantning skal være med til at styrke Midtbyens
grønne profil og skabe en sammenhængende grøn forbindelse mellem Havnefronten og gågadenetværket.

•

Bilparkeringen på Vesterå nedlægges, og det undersøges, om taxaholdepladserne i Borgergade kan integreres
som en del af byrummet i Vesterå.

•

Optimering af cykelparkering.

5: BÆREDYGTIG MOBILITET
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Hans Gade er en vigtig forbindelse mellem
” Sankt
Aalborg Havnefront og den kommercielle Midtby og

vil med en færdig omdannelse være med til at styrke
fodgængerflowet i den østlige del af Midtbyen

12

Nyhavnsgade

Forbindelse til
Havnefronten

Forbindelse til
Havnefronten

Etape 1
Styrket
krydsning

Etape 2

Periode: 2022- ?

Østerbro

Gågaden
Nørregade

Samlet budget: 6,9 mio.

Medborgerhuset, Sankt Hans Gade
Fra smal passage til ny fjordforbindelse
Sankt Hans Gade i dag
Dele af strækningen mellem Østerbro og Nyhavnsgade (etape 1 på kort) er allerede omdannet i forbindelse med omdannelsen af Aalborg Havnefront. Arealet har karakter af at
være bagsideareal, og en mur langs Østerbro udgør en fysisk
barriere for forbindelsen mellem Midtbyen og Havnefronten.
Et projekt i Midtbyen har været med til at skabe mere opmærksomhed omkring forbindelsen, bl.a. ved at lave et ’hul’ i
muren og dekorere den med et vægmaleri.

......og i fremtiden
Sankt Hans Gade er en vigtig fjordforbindelse mellem Havnefronten og den nyrenoverede Nørregade og skal i fremtiden
udgøre en del af det cirkulære oplevelsesforløb i Midtbyen.

Signatur
Byrumsafgrænsning
Særlige smutveje

Krydsningen over Østerbro skal gøres tryg og tilgængelig for
fodgængere. Det forventes, at bustrafikken fjernes på denne
del af strækningen.
Der skal skabes sammenhæng i forbindelsen ved hjælp af
både beplantning, belægninger, kunst, belysning mv.

Fokus og handlinger
•

Strækningen skal udgøre en tryg og oplevelsesrig
fjordforbindelse og udgøre en del af et udvidet fodgængernetværk.

2: MERE LIV I BYENS RUM

•

Eksisterende og ny beplantning skal være med til at skabe sammenhæng og synlige grønne lommer.

3: MERE NATUR I BYEN

•

Projektet koordineres med omdannelsen af strækningen Nytorv til Nordkraft , der er med til at styrke krydsningen på tværs af Østerbro.

1: MERE BY- OG BOKVALITET

4: FORSKELLIGE BYKVARTERER

5: BÆREDYGTIG MOBILITET
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ÅENS
ÅENSFREMTIDIGE
FREMTIDIGEKARAKTER
KARAKTER

af Østerå skaber et helt nyt, grønt
” Åbningen
forløb gennem Midtbyen, der fuldender den

rekreative forbindelse mellem Østerådalen i syd
og Limfjorden i nord. Projektet er ligeledes en
generator for nye attraktive byudviklingsområder
langs åens forløb

Østre
Havn
Østre
Havn
Musikkens
Musikkens
Plads
Plads

Etape 1
Nordkraft
Nordkraft
Musikkens Plads
Karoline
lundlund
Karoline

Musikkens
Plads
Musikkens
Plads

Karoline
lundlund
Karoline
Godsbanearealet
Godsbanearealet
Åparken
Åparken

Åparken
Åparken
Godbanearealet
Godbanearealet
Kærby
Kærby

DenDen
bymæssige
bymæssige
ådalådal

Etape 3
Karolinelund

DenDen
landskabelige
landskabelige
ådalådal

I dag:
I dag:
grønne
grønne
rumrum
der der
ikkeikke
hænger
hænger
sammen
sammen

Fremtid
Fremtid
Blå Blå
- Grønt
- Grønt
rekreativt
rekreativt
strøg
strøg
fra Østerådalen
fra Østerådalen
til til
Limfjorden
Limfjorden
medmed
forskellige
forskellige
grønne
grønne
rumrum

Etape 2
Åparken

Periode: 2018- ??
Samlet budget: 79,5 mio.
16 16

BYGHERRE:
BYGHERRE:Aalborg
Aalborg
Kommune
Kommune
PROJEKT:
PROJEKT: Åbning
Åbning
af Øster
af Øster
Å Å
FASE:
FASE:
Skitseforslag
Skitseforslag
DATO:
DATO:
27.11.2015
27.11.2015

Åbning af Østerå
Fra rørlagt å til et sammenhængende rekreativt forløb
Østerå i dag
Projekt åbning af Østerå gennem Midtbyen har været under
udvikling og planlægning siden 2008. Projektet er udviklet på
tværs af By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen og vil fortsat skulle videreudvikles og gennemføres i et tværgående samarbejde. Projektet står på 3 ben,
som er byudvikling, klima og miljø. Det betyder, at en åben å
gennem byen kan og skal understøtte alle tre formål.
Strækningen er i dag uden særlige spor af en å eller rekreative elementer, da den er rørlagt på det meste af strækningen
og gemt godt væk i Hjulmagerkvarteret.

....og i fremtiden
Åbning af Østerå skal som et stort byudviklingsprojekt gennem Åparken, Karolinelund og Musikkens Plads medvirke til
en rekreativ styrkelse af den blå og grønne struktur, hvor åen
som naturelement vil kunne skabe en kontrast og kvalitet
til det mere bymæssige. Den tænkes udført i 3 etaper, som
udformes i lidt forskellige karakterer, tilpasset stedet, omgivelserne og funktionerne i området. Åbningen af Østerå er
for alle tre områder en vigtig driver for den byudvikling, der
allerede er i gang. Projektet udgør en central del af et sammenhængende rekreativt stiforløb og cykelpendlerrute mellem Havnefronten og Ådalen.
•

Åbningen af Østerå er med til at skabe en central offentlig park med attraktive hverdagsrum og rekreative
forbindelser, også for boligområderne langs åens tracé.

•

Projektet skal være med til at styrke den grønne rekreative forbindelse mellem Midtbyen og Østerådalen og på
sigt også til Stigborgkvarteret.

•

Klimatilpasning er et vigtigt formål med projektet. Ved
at skabe større kapacitet for afledning af regnvand i hele
Østerås opland medvirker projektet til at gøre Aalborg
mere robust over for ekstreme regnhændelser, som der
stadig forventes flere af.

•

Den grønne Østeråkile er med til at skabe en særlig
identitet til de bykvarterer, den løber igennem.

•

Projektet er med til at styrke den rekreative cykel-,
gang- og løberute.

1: MERE BY- OG BOKVALITET
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F. Kennedys Plads skal omdannes til et levende
”John
og grønt ankomstområde, hvor den kommende BRT er

med til at skabe mere liv og aktivitet på pladsen, og en
markant begrønning af pladsen skal være med til at
give pladsen attraktive opholdskvaliteter

Periode: 2019 - 2022
Samlet budget:

John F. Kennedys Plads
Fra kaotisk trafikrum til grøn banegårdsplads
John F. Kennedys Plads i dag
John F. Kennedys Plads er et vigtigt knudepunkt for byens
kollektive trafik og samtidig et vigtigt ankomstrum til Aalborg. Pladsen er omkranset af prominent bebyggelse og indrettet med en grøn Krins af træer, der giver pladsen karakter.
Med implementeringen af den kommende BRT-forbindelse
skal der indrettes et helt nyt bustracé, der går tværs over
pladsen og gennem Krinsen. Det er derfor nødvendigt med
en større omlægning af pladsen med særligt fokus på at sikre et optimalt flow for pladsens mange forskellige typer af
trafikanter. Samtidig er der behov for at indtænke nye typer
af opholdskvaliteter, velegnet til områdets mange forskellige
brugere. Der er derfor udarbejdet et skitseprojekt med idéer
til en helt ny indretning og design af pladsen.

1: MERE BY- OG BOKVALITET

2: MERE LIV I BYENS RUM

3: MERE NATUR I BYEN

....i fremtiden
John F. Kennedys Plads skal i fremtiden kunne fungere som
et vigtigt ankomststed, destination og mødested i byen og et
byrum primært designet til bæredygtig mobilitet.
Den skal indrettes som et stort sammenhængende byrum
fra facade til facade, hvor de nuværende trafikale barrierer
nedbrydes. Der skal skabes gode forbindelser på tværs af
togbanen, både den grønne forbindelse til Kildeparken og de
trafikale forbindelser med fokus på de bløde trafikanter.
Pladsen skal danne et flot bindeled mellem de ’urbane hovedstrøg’, som både Boulevarden og Jyllandsgade udgør.

Fokus og handlinger
• John F. Kenndys Plads indrettes som et effektivt bæredygtigt trafikrum og samtidig et oplevelsesrigt opholdsog transitrum.
•

Implementering af den nye BRT-forbindelse skal være
med til at gennembryde den store plads og skabe aktivitet og byliv centralt på pladsen

•

En ny grøn banegårdsplads skal styrke byens grønne profil. Beplantningen skal skabe mere rumlighed og
menneskelig skala, og der skal sikres gode vækstforhold
for træerne.

•

Området er et særligt indsatsområde for cykelparkering.

•

En ny cykel- gangforbindelse på tværs og langs banen skal
være med til at styrke forbindelsen til området fra vest.

4: FORSKELLIGE BYKVARTERER

5: BÆREDYGTIG MOBILITET
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Skudehavnen
Kulturbroen

er at styrke de grønne og
”Visionen
rekreative forbindelser langs Havnefront
Vest og mellem byen og fjorden

Fjordmarken

Omdannelsesområde, Spritten

Aalborg Vestby
Station

Obels Kanal

Forbindelse til
Aalborg Havnefront

Periode: 2019-2022
Samlet budget: Indtil 2022 ca. 21 mio. (+ salg)

Havnefront Vest
Styrket forbindelse mellem Fjordmarken, Obels Kanal og Midtbyen
Havnefront Vest i dag
Vestre Havnepromenade udgør et vigtigt link mellem den
centrale Havnefront mod øst og de mere rekreative områder
mod vest med lystbådehavne, roklubber og Vestre Fjordpark.
Heruover er det en vigtig forbindelse til Nørresundby via Kulturbroen og til Midtbyen. Området fungerer ikke optimalt i
dag som rekreativt område til ophold og bevægelse langs
fjorden, og der er store problemer med indtrængende fjordvand. Sammen med mange planer om flere byrumsprojekter
i området, bl.a. langs havnefronten foran Spritten, giver det
anledning til også at kigge på strækningen fra Spritten til
Limfjordsbroen og området langs Obels Kanal

1: MERE BY- OG BOKVALITET

2: MERE LIV I BYENS RUM

....og i fremtiden
Strækningen skal, med et fuldt udbygget område ved Spritten, udgøre en del af det cirkulære oplevelsesflow mellem
Kulturbroen og Limfjordbroen. Strækningen indgår således
som en vigtig del af en styrket sammenhæng mellem Aalborg og Nørresundby og den rekreative forbindelse langs
havnefronten og forbindelsen til Vestre Fjordpark.
Den skal som havnefront og byområde løftes til et kvalitetsniveau, der svarer til det, vi i dag kender fra Aalborg Havnefront.
Strækningen udvikles både som en del af omdannelsen af
Spritten og af hele Havnefront Vest, med fokus på at udvikle den med stor oplevelsesmæssig og rekreativ værdi samt
øget tilgængelighed for både gæster og beboere i området
Fokus og handlinger
• Omdannnelse og renovering af Havnefront Vest med
bedre, mere oplevelserige, opholdsvenlige og tilgængelige forbindelser og byrum langs med fjorden og i forbindelsen mellem fjorden og byen.
•

Styrke grønne forbindelser langs havnefronten samt
mellem byen og fjorden fra Obels Kanal til Sygehus Nord
i Vestbyen og langs jernbanen.

•

Havnefronten er en central del af kvarteret ’Vestre Havnepromenade’, og omdannelsen skal være med til at
styrke områdets identitet og bykvalitet som helhed.

•

Forbindelsen langs Havnefront Vest skal styrkes som en
rekreativ cykel- og fodgængerforbindelse, fx med en bro
over Obels Kanal.

3: MERE NATUR I BYEN

4: FORSKELLIGE BYKVARTERER

5: BÆREDYGTIG MOBILITET
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Forbindelse til Obels Kanal/
Havnefronten

skal styrkes som
”Reberbansgadekvarteret
et levende og mangfoldigt bykvarter, hvor

Fremtidig rekreativ
forbindelse langs banen

områdets særlige identitet fremhæves og
der skabes attraktive rammer for udfoldelse
af bylivet

Sygehus Nord

Ny tunnel
under banen

Omdannelsesområde
Parkeringsplads og
evt. nyt grønt byrum
Gåsepigen

Ny gennemgående
cykelstiforbindelse

Signatur
Byrumsafgrænsning
Transformation område

Facader under omdannelse

Grønne områder
Vejadgange
Særlige smutveje
Primær cykelrute

Periode: 2019-2022

Blå forbindelser
Grønne forbindelse

Samlet budget, planlægning: 1,4 mio.

Sygehus Nord-området
Fra travlt sygehusområde til levende bykvarter
Sygehus Nord i dag
Med etableringen af det nye Aalborg Universitetshospital i
Aalborg Øst flytter hospitalet sine aktiviteter væk fra Sygehus Nord i 2021. Sammen med parkeringspladsen ved Gåsepigen udgør området et areal på mere end 3 hektar i hjertet
af Aalborg. Det har potentiale til at blive et nyt attraktivt byområde med stor betydning for både Midtbyen, Vestbyen og
det lokale omkring Reberbansgade.
Der planlægges pt. for afvikling af en arkitektkonkurrence,
der skal danne grundlaget for den videre udvikling

1: MERE BY- OG BOKVALITET

....i fremtiden
Reberbansgadekvarteret skal med omdannelsen af Sygehus
Nord og Gåsepigen styrkes som et levende og mangfoldigt
bykvarter med attraktive rammer for udfoldelse af bylivet og
hverdagslivet.
Områdets centrale beliggenhed, med god adgang til kollektiv transport, strøggader og cykelforbindelser, skal udnyttes
til at skabe en god sammenhæng og flow til både Midtbyen
og havnefronten. Områdets grønne profil skal styrkes som
et vigtigt aktiv til at skabe mere synligt grønt og bynatur i
Midtbyen og Vestbyen.
Fokus og handlinger
• Omdannelse af det eksisterende sygehuskompleks til et
nyt blandet byområde, der åbner sig mod byen
•

Reberbansgade og Urbansgade omdannes til sivegader
som en del af Midtbyens oplevelsesnetværk.

•

Området skal udgøre en grøn forbindelse gennem Midtbyen og være en del af den grønne kile Mølleparkskilen.

3: MERE NATUR I BYEN

•

Omdannelsen af Sygehus Nord skal styrke den lokale
identitet i Reberbansgadekvarteret.

4: FORSKELLIGE BYKVARTERER

•

Implementering af en ny trafikal struktur i området, herunder: opprioritering af bløde trafikanter i Reberbansgade, en ny vejadgang fra Saxogade med en tunnel under jernbanen.

•

Etablering af nye parkeringsanlæg, som skal være med
til at styrke tilgængeligheden for bilister i Midtbyen.

2: MERE LIV I BYENS RUM

5: BÆREDYGTIG MOBILITET

17

18

Bedre Byrum og Mobilitet
Midtbyen 2019-2025
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Indsatser i Midtbyen 2019-2025
1: MERE BY- OG BOKVALITET

• Oplevelsesruter, opholds- og mødesteder
2: MERE LIV I BYENS RUM

3: MERE NATUR I BYEN

4: FORSKELLIGE BYKVARTERER

• Mere og bedre sammenhængede bynatur
• Legepladser i Centrum
• Midlertidige tiltag
• Bæredygtig mobilitet

5: BÆREDYGTIG MOBILITET

Foto: Nørregade
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Foto: Frederikstorv

Intro

Oplevelsesruter, opholds - og mødesteder

Mindre renoverings- og anlægsprojekter eller prioriterede
indsatser kan alle være med til at skabe bedre byrum at opholde sig i og en forbedret bæredygtig mobilitet i Midtbyens
rum. Det er alle indsatser, der skal være med til at udmønte
Midtbystrategiens 5 målsætninger.

De prioriterede indsatser handler om et bestemt tema og
kan omfatte hele Midtbyen og foregå over en årrække, fx
begrønning, legepladser, bedre forhold for fodgængere og
cyklister o.lign. De prioriterede indsatser beskrives mere detaljeret i de følgende afsnit.

De byrumsforbedrende tiltag kan fx være nye opholdsmuligheder, ændret funktionalitet, etablering/renovering af
belægninger, beplantning og byrumsinventar i forbindelse
med nye byggerier, separatkloakering, anlæg af nedgravede
affaldsbeholdere, etablering af BRT mv., hvor en given situation på et bestemt sted udnyttes til at løfte kvaliteten.

Eksempler på mindre byrumsforbedrende tiltag:
• Forbedring af mindre byrum og grønne områder i forbindelse med ledningsarbejder.
• Mere og bedre beplantning, cykelparkering mv. i forbindelse med etablering af nedgravede affaldsbeholdere.
• Mindre omdannelser af fx parkering til byrum.
• Forbedringer af mindre byrum i tilknytning til etablering af
BRT.

Maren Turis Plads er for få midler blevet omdannet til et lille intimt
byrum, hvor den eksisterende beplantning og belægning er renoveret,
og der er etableret ny belysning og byrumsinventar. Mindre byrumsforbedrende tiltag er således med til at opkvalificere de eksisterende
byrum i Midtbyen, så de bliver mere synlige og attraktive at opholde
sig i.

På C.W. Obels Plads er pølsevognen ved transformatorstationen flyttet, så den i stedet henvender sig ud mod pladsen og dermed i højere
grad bidrager til bylivet på pladsen. En renovering af belægningen og
nyt inventar har desuden gjort området mere indbydende.

Som udmøntning af en strategisk målsætning om at skabe
”mere liv i byens rum” skal der udvikles en plan for Midtbyens
oplevelsesruter, med fokus på at styrke flowet i Midtbyen og
skabe nye fodgænger- og cykelvenlige forbindelser, byrum og
rumlige sammenhænge. Der skal i planen også være fokus på
at sikre forskellige typer af byrum og opholdsmuligheder, og
der kan fx. arbejdes med forskønnelse i form af ny belysning,
belægning, skiltning, beplantning, byrumsinventar og legende elementer, der gør det oplevelsesrigt at bevæge sig rundt.

Eksempler på oplevelsesruter
• Forskønnelse og løft af ruter fra de yderste parkeringsanlæg til Midtbyen med fx beplantning, belægninger,
belysning, kunst eller aktive facader eller byrum.
•

Sikring af gode og trygge krydsningsmuligheder, særligt
ved større trafikerede veje, der styrker oplevelsen af et
godt flow i byen

•

Renovering/omdannelse af mindre sidegader, der er
med til forbedre flowet i byen.

•

Opgradering og udskiftning af belysning og andet
inventar, der kan være med til at styrke oplevelsen og
karakteren af de enkelte gader og byrum.

En samlet belysningsstrategi har været med til skabe en helt særlig identitet på Havnefronten, ligesom belysningen er med til at skabe en god
sammenhæng i området. Belysning er et stærkt virkemiddel i forhold til at skabe identitet, karakter, sammenhænge og rumligheder.
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Mere og bedre sammenhængende bynatur
Grønne og blå byrum og gadeforløb er med til at skabe og
støtte op om en bæredygtig by med positive oplevelser og
attraktive byrum at færdes i, der samtidig styrker byens
identitet. Det grønne og blå bidrager også med læ, skygge og
øget fordampning, der er af stor betydning for byens klima.

Fokusområder:
• Bedre og større plantehuller.
•

Bevare de eksisterende grønne og blå kvaliteter.

•

Øge antallet af træer - bevare og plante flere.

Det kan være en udfordring at skabe gode vækstvilkår, der
gør det muligt for træerne at blive store og gamle, og placeringen af træer tæt på facader og vejrum lægger pres på
træernes naturlige vækst.

•

Flere offentligt tilgængelige grønne lommer.

•

Vælge arter, der passer til det enkelte sted.

•

Tænke beplantning og ophold sammen.

Fortætning og ændret funktionalitet skaber flere beboere og
brugere, der har brug for rekreative grønne kvaliteter i deres hverdag. Det skaber mere slid på eksisterende arealer og
mindre plads til nyt grønt.

•

Sikre træer på steder, hvor der er mulighed for at blive.

•

Arbejde med grønne flader fremfor plantehuller.

•

Udbygge det grønne netværk hver gang byen ændres.

•

Dialog med private aktører om betydning af deres bidrag.

I den østlige ende af Nørregade er der skabt et lille grønt byrum, der sammen med et nyt gavlmaleri er med til at skabe en karakterfuld indgang til Midtbyens gågadenetværk fra øst. Kontinuerlig beplantning af små lommer i den tætte Midtby er samlet set med til at give Midtbyen
et mere grønt udtryk.
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Legepladser i Centrum
I dag er børnene ofte gæster i Midtbyen, men legepladser
er en vigtig brik for at skabe en attraktiv Midtby for børnefamilier. De skal både henvende sig til de familier, der bor i
Midtbyen og de mange familier, der kommer i Midtbyen for
at bruge andre af byens faciliteter. De kan desuden fungere
som udflugtsmål og skabe mere liv i byens rum. Derfor vil vi
løbende udvikle mulighederne for leg i Midtbyen.
Legepladserne er en pause og et frirum, men det er også
steder, hvor børnene får lyst til at bevæge sig og bruge deres krop og kan være ude. Er det i grønne omgivelser tilføjer
det legepladsen ekstra kvaliteter. Midtbyens legepladser skal
passe ind i konteksten og styrke stedets identitet, og det er
vigtigt, at der også er rart at være for børnenes ledsagere.
Samtidig har mange ældre stor fornøjelse af at kunne sidde
og betragte børnene.

Fokusområder:
• Et særlig sted, der styrker stedets identitet.
•

Et frirum for børnene.

•

Tale til fantasien og give lyst til bevægelse.

•

Gode adgangsforhold, strategisk placering og tydelig
formidling af beliggenheden.

•

Opholdspladser, der også egner sig til ældre.

Parkeringspladsen ved Budolfi Kirke omdannes til et nyt byrum i Midtbyen med en ny central legeplads. Her en skitse af et større legeredskab,
som placeres i Byhaven. Flere centrale legepladser er under planlægning.

Bæredygtig mobilitet

Midlertidige tiltag
Midlertidige tiltag kan være med til at understøtte Midtbyens
forandringsproces. Det kan både være fysiske tiltag, men i
lige så høj grad borgerinvolverende processer og projekter,
som er med til at styrke en mental omdannelsesproces og
skabe ejerskab hos borgerne.

Fokusområder:
De midlertidige indsatser skal være med til at:
•

Styrke en ny og større vision for et byområde, byrum
eller mobilitetsløsninger.

Aalborg Kommune har efterhånden stor erfaring i at bruge
midlertidighed som et redskab i byudviklingen, fx som metode til at skabe øget fokus på områder med nye funktioner,
nye sammenhænge i byen, nye byrum o.lign. Senest ved Frederikstorv, hvor særlige events har været med til at sætte fokus på det nye byrum.

•

Teste idéer til nye funtioner og indretninger af byens
rum.

•

Involvere borgere 1:1 i byudviklingen.

•

Understøtte en dynamisk byudvikling.

Et midlertidigt byrum på parkeringspladsen ved Budolfi Kirke
har skabt opmærksomhed på den kommende omdannelsesproces til Budolfi Byhave, og en 3-årig midlertidig periode har
givet mulighed for at teste parken Karolinelunds potentialer
som folkelig park.

Som en del af en række midlertidige tiltag i Midtbyen er der blevet
skabt en åbning i muren for enden af Sankt Hans Gade, der sammen
med et gavlmaleri er med til at styrke forbindelsen mellem Nørregade
og Havnefronten ved Rendsburggade. Det midlertidige tiltag er et led
i en langsigtet omdannelsesproces, hvor Sankt Hans Gade på sigt vil
undergå en større omdannelse.

Indvielse af Frederikstorv juni 2018. Frederikstorv blev i 2016 nedlagt
som parkeringsplads og frigivet som et nyt byrum. Som en del af
omdannelsen fra parkeringsplads til byrum igangsatte Aalborg Kommune en proces, som skulle understøtte denne forandringsproces,
med inddragelse af de lokale aktører i området. Foto: Jens Morten.

Mobilitet er en forudsætning for de overordnede dagsordener for en bæredygtig udvikling i Aalborg Kommune. I Midtbyen er det særlig vigtigt at fremme bæredygtig mobilitet.
Derfor prioriteres den kollektive trafik samt de bløde trafikanter højest. Ved at investere i bæredygtig mobilitet er det
ikke kun rejsen fra A-B, der fremmes. Det kan også være
menneskers trivsel, sundhed, miljø/klima, vækst, samt rammerne for erhvervslivet.

Fokusområder:
• Effektiv og emissionsfri kollektiv trafik.
•

Fremme aktiv transport.

•

Styrkede cykelforbindelser og fodgængernetværk

•

Mere og bedre cykelparkering.

•

Grøn og effektiv citylogistik.

•

Styrket vejbetjening af Midtbyen fra Østre Alle/Kong
Christians Alle.

•

Reducere trafikbarrieren på Vesterbro samt sammenbinde Midtbyen på tværs.

•

Lettilgængelig parkering i randen af Midtbyen.

Strækningen mellem Nytorv og Nordkraft er en del af en sammenhængende cykelrute gennem Midtbyen, og ved en omdannelse af strækningen skal der ske en opprioritering af cykelforholdende, både hvad angår tilgængelighed og service.
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