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INTRODUKTION

EN OPSAMLING AF STUDIER VEDRØRENDE BUSOMLÆGNINGER I MIDTBYEN
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Nytorv i dag

Nytorv i et fremtidigt scenarie uden busser

Østerågade i dag

Østerågade i et fremtidigt scenarie

OPGAVEN

Målet for omlægningen af bybusserne

De forudgående beslutninger

Analyser af omlægningens konsekvenser

Der pågår i øjeblikket store byudviklingsprojekter i Aalborg. I 2021 åbner, hvad der vil blive
Danmarks længste +BUS-linje. Derudover er
der aktuelle omdannelsesprojekter i gang ved
bl.a. Budolfi Plads, Vingårdsgade og Nytorv. I
tråd med en ny Midtbyplan vil Aalborg bymidte
gennemgå adskillige større forandringer de
kommende år.

Det er af styregrupperne for +BUS-linjen og
Midtbyplanen besluttet at undersøge hvordan
det kan muliggøres, at der i fremtiden ikke skal
køre bybusser på strækningerne Borgergade,
Ved Stranden, Østerågade, den nordlige del af
Boulevarden samt på Nytorv (buslinje 1, der i
dag bl.a. stopper på Østerågade, er ikke medtaget, da den er tiltænkt at skulle være en del af
næste +BUS-etape).

Busomlægningerne vil have konsekvenser for
de kollektivt rejsende, da antallet af direkte
forbindelser til Østerågade og Nytorv mindskes,
og nogle vil opleve længere rejsetider til Midtbyen, men samtidig vil andre områder af byen
opleve en forbedret kollektiv betjening. Når bybusserne fjernes fra Nytorv og Østerågade, vil
det skabe mindre støj og tung trafik i området,
hvilket til gengæld i højere grad vil kunne registreres i de by- og gaderum hvor der i fremtiden
vil køre busser.

Målet for omlægningen af busserne er, at fredeliggøre den centrale del af Midtbyen omkring
Nytorv og Østerågade for at skabe en sammenhængende ”kerne” hvor gågadeforløbene vil
opleves ”som et hele” i højere grad end det
er tilfældet i dag. Desuden er målet at skabe
bedre forhold for bløde trafikanter, samt at
styrke detail- og cafélivet. Dette mål kan opnås
ved på forskellig vis at betjene Midtbyen med
kollektiv trafik fra gade- og byrum som ligger
umiddelbart uden for de ”traditionelle handelsog butiksstrøg”. Disse potentielle omlægninger
har selvfølgelig konsekvenser – både trafikale
og byrumsmæssige. I dette review belyses og
vurderes disse konsekvenser. Derudover udfoldes potentialerne for fredeliggørelsen at Nytorv
og Østerågade.

I dag føres bybuslinjerne 12 og 13 via Østerågade og Boulevarden mellem Limfjordsbroen og
Aalborg Busterminal, og buslinje 11 og 14 kører
ad Østerågade og Nytorv mellem Aalborg Busterminal og Østerbro. Dette svarer til 12 busser
i myldretiden i begge retninger tilsammen for
buslinje 12 og 13, og 14 busser i myldretiden
for buslinje 11 og 14. Omlægges bybuslinjerne
vil det naturligt skabe bedre plads til +BUSsen
på strækningerne Borgergade, Ved Stranden,
Østerågade og Boulevarden, og derudover vil
de bløde trafikanter opleve bedre fremkommelighed.

Der findes adskillige alternative linjeføringer for
bybusserne, når disse flyttes fra de nuværende
strækninger. I nærværende notat undersøges
de mest oplagte alternativer. Det drejer sig om
Vesterbro/Vingårdsgade og Vesterbro/Prinsensgade som alternativer til strækningen mellem
Limfjordsbroen og Aalborg Busterminal, og for
strækningen mellem Aalborg Busterminal og
Østerbro undersøges alternativer Nyhavnsgade,
Danmarksgade og Jyllandsgade.

Alternativerne undersøges mht. deres påvirkning af betjeningen af Midtbyen, ændret rejsetid, påvirkning af øvrig trafik, påvirkning af bymiljøet samt påkrævede anlægsmæssige tiltag.
Slutteligt er de byrumsmæssige potentialer,
som alternativerne skaber forskellige steder i
Aalborg bymidte undersøgt og visualiseret.
I en endelig anbefaling vil der tages stilling
til både de trafikmæssige og byrumsmæssige
aspekter. Visionen er, at der skal være en god
dækning af Midtbyen af kollektiv trafik samtidig med at omlægningen af bybusserne bruges
som løftestang til at optimere byrummene i
Aalborg Midtby.
Dette notat vil danne grundlag for den overordnede strategi for Midtbyen samt for at flere
større projekter i Midtbyen kan igangsættes og
gennemføres.

Visionen er at forbedre byrummet på og omkring
Nytorv, hvor gaderummet i højere grad vil kunne
indbyde til ophold og rekreativ brug.
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FREMTIDIGE SCENARIER
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Overblik over Østerågade alternativerne

10

Overblik over Nytorv alternativerne

FREMTIDIGE SCENARIER
ØSTERÅGADE OG NYTORV ALTERNATIVER

Der er en række forskellige trafikale løsninger i
spil til håndteringen af bybusserne i fremtiden,
når +BUS-linjen implementeres. Som alternativ
til bybussernes linjeføring gennem Midtbyen
via Østerågade og Boulevarden mellem Limfjordsbroen og Aalborg Station, kan Vesterbro/
Prinsensgade eller Vesterbro/Vingårdsgade benyttes. Tilsvarende udgør Nyhavnsgade, Danmarksgade og Jyllandsgade alternative strækninger til bybussernes nuværende linjeføring
via Nytorv mellem Aalborg Station og Østerbro.
Alternativerne er skitseret her og de er alle kendetegnet ved, at samtlige bybuslinjerne betjener Aalborg Busterminal.

Østerågade-alternativerne

Nytorv-alternativerne

For Vingårdsgade-alternativet føres buslinje 12
og 13, der i dag forløber ad Borgergade, Østerågade og Boulevarden til Aalborg Busterminal,
via Vesterbro og Vingårdsgade, og i Prinsensgade-alternativet føres de i stedet via Vesterbro og
Prinsensgade til Aalborg Busterminal. Således
har begge alternativer et stoppested på Vesterbro, hvor også regionalbusserne standser, og i
Prinsensgade-alternativet skal buslinje 12 og
13 også dele stoppestedet i Prinsensgade med
regionalbusserne.

For Nyhavnsgade, Danmarksgade og Jyllandsgade alternativerne føres buslinje 11 og 14,
der i dag forløber ad Boulevarden, Østerågade og Nytorv mellem Aalborg Busterminal og
Østerbro, i stedet ad de respektive gader.

En variant af Vingårdsgade-alternativet er, hvor
linjeføringen for busserne er den samme, men
stoppestedet flyttes fra Vingårdsgade til det eksisterende stoppested på Boulevarden ud for
Rådhuset. Her kan busserne holde i buslommer, og stoppestedet kan udvides til at rumme
3 samtidigt holdende busser i hver retning.
En forudsætning for realiseringen af dette alternativ er, at bybusserne flyttes fra Nytorv, og
dermed ikke skal stoppe ved det eksisterende
stoppested på Boulevarden.

For Nyhavnsgade-alternativet har der været
adskillige muligheder for tilkoblingen til Nyhavnsgade i spil. En variant omhandler et gadegennembrud for enden af Østerågade ned
til Nyhavnsgade via Toldbod Plads, hvor buslinje 11 og 14 vil kunne køre ad Boulevarden
og Østerågade. En anden variant forløber ad
Vingårdsgade og Vesterbro, men tilkobles til
Strandvejen/Nyhavnsgade via Ved Stranden.
Varianten, der er medtaget i disse analyser,
forløber dog ligeledes ad Vingårdsgade og Vesterbro, men tilkobles først til Strandvejen/Nyhavnsgade lige før Limfjordsbroen. Denne variant er valgt, da Aalborg Kommune vurdere den
som den mest realistiske at gennemføre bl.a. i
betragtning af, at kapaciteten af stoppestedet
på Borgergade i fremtiden vil have svært ved
at klare to +BUS-linjer samtidig med to bybuslinjer. Der har desuden også været forskellige
varianter i spil mht. placeringen og antallet af

stoppesteder på Nyhavnsgade, men i det valgte alternativ opføres der nye stoppesteder ved
Toldbod Plads, Hovedbiblioteket og Nordkraft.
I Danmarksgade-alternativet har antallet af
stoppesteder også varieret i tidligere analyser,
men i det valgte alternativ medtages alle stoppestederne, således at buslinje 11 og 14 vil
standse ved Louises Plads, Frederikstorv og
Løkkegade.
I Jyllandsgade-alternativet vil buslinje 11 og
14 komme til at køre i +BUS tracéet frem til
Fyensgade, og dermed opnå de samme fordele
for fremkommeligheden.
I den eksisterende kollektive trafikplan for Aalborg Kommune er opstillet et betjeningsprincip, hvor det er en forudsætning, at samtlige
bybusser betjener både Aalborg Busterminal og
mindst ét stop i Midtbyen (defineret som enten
Østerågade, Nytorv, Nyhavnsgade, Vingårdsgade eller Danmarksgade). Hverken Prinsensgade- eller Jyllandsgade-alternativet opfylder
dette princip, da henholdsvis bybuslinje 12 og
13 samt 11 og 14 ikke får et stop i Midtbyen i
de respektive alternativer.
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SAMMENLIGNING TRAFIKALE KONSEKVENSER
BETJENING AF MIDTBYEN
REJSETID OG REGULARITET
PÅVIRKNING AF ØVRIG TRAFIK
ANLÆGSMÆSSIGE FORHOLD
OPSAMLINGSTABEL
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Opland for Østerågade - Prinsensgade

Opland for Østerågade - Vingårdsgade

Opland for Nytorv - Danmarksgade

Opland for Nytorv - Jyllandsgade
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Opland for Nytorv - Nyhavnsgade

BETJENING AF MIDTBYEN
ØSTERÅGADE OG NYTORV ALTERNATIVER

I fremtiden med +BUS-linjen vil der være en
højfrekvent betjening af stoppestederne ved
Jomfru Ane Gade, Nytorv (Østerågade) og Boulevarden i Midtbyen. De alternative linjeføringer for henholdsvis buslinje 12 og 13 samt 11
og 14 vil dog have forskellige konsekvenser for
den øvrige betjening af Midtbyen.
I det følgende visualiseres alternativernes stoppestedsopland for de ændrede bybuslinjer og
+BUS-linjen. Det er kun de ændrede bybuslinjer, der er medtaget i visualiseringerne, således at ændringerne i oplandet i forhold til
dagens situation fremstår tydeligst. Ligeledes
er regional- og servicebussernes opland heller
ikke medtaget, da de i første omgang har et
andet hovedformål end at betjene Midtbyen, og
da disses linjeføringer samtidig er uforandret
alternativerne imellem.
Almindeligvis opereres med gangafstande på
200-400 m til et stoppested i centrale byområder eller ved etageboliger, så oplandskortene
tager udgangspunkt i 400 m og tager samtidig
højde for adgangsvejene for fodgængere.

Østerågade-alternativerne

Nytorv-alternativerne

Stoppestedsoplandet for Vingårdsgade- og
Prinsensgade-alternativerne er stort set ens,
når også +BUS-linjens opland medtages i analysen. Buslinje 12 og 13 vil opnå et lidt større
opland mod sydvest ved Hasserisgade i Prinsensgade-alternativet (bybuslinje 15 og 16 betjener dog også Hasserisgade), men til gengæld
vil stoppestedet i Vingårdsgade-alternativet
være mere attraktivt placeret pga. dets nærhed
til Budolfi Plads samt afstanden til det bymæssige centrum nær Nytorv. Således vil færre pas-

Alternativerne for bybussernes linjeføring mellem Limfjordsbroen og Aalborg Busterminal
kan kombineres enkeltvis med de forskellige
alternativer til Nytorv for bybussernes rute mellem Aalborg Busterminal og Østerbro, men for
sammenlignelighedens skyld, er der i oplandskortene til Nyhavnsgade-, Danmarksgade- og
Jyllandsgade alternativerne taget udgangspunkt i Vingårdsgade-alternativet.

sagerer med kollektiv trafik være nødsaget til at
foretage et ekstra skift ved enten Vesterbro eller Aalborg Station for at komme frem til deres
destination i Vingårdsgade-alternativet.

Stoppestedsoplandet for Nyhavnsgade-alternativ dækker det meste af Midtbyen, men når
akkurat ikke området nær Frederikstorv på
Danmarksgade inden for 400 m. Til gengæld
skaber Nyhavnsgade-alternativet, som det eneste alternativ, direkte forbindelser til kultur- og
uddannelsesinstitutionerne ved Havnen.
I Danmarksgade-alternativet dækkes det meste
af Midtbyen, og beboelsesområderne ved Danmarksgade vil få direkte kollektive forbindelser.
Oplandet for stoppestederne i Jyllandsgadealternativet dækker ikke centrale dele af Midtbyen omkring Løkkegade, Nørregade samt ved
Havnen.
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Rejsetider for Østerågade alternativerne målt fra A til B
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Rejsetider for Nytorv alternativerne målt fra A til B

REJSETID OG REGULARITET
ØSTERÅGADE OG NYTORV ALTERNATIVER

En væsentlig parameter for serviceniveauet for
kollektiv trafik er dets rejsetid og regularitet.
Hvis rejsetiden er lang, bliver det mere attraktivt at gå, cykle, køre bil mv., og ligeså er pålideligheden i afgangstiderne vigtige for at passagererne kan planlægge derefter.
Den illustrerede rejsetid på kortene viser det
spænd, som det formodes at tage busserne at
køre fra A til B – alt efter om det er i eller uden
for myldretiden.
Rejsetiden baserer sig i videst muligt omfang
på tiderne i eksisterende køreplaner. Hvor køretiden ikke har været at finde i køreplanerne er
ruteplanlæggeren i Google Maps benyttet, og
hertil er tillagt ekstra tid ved stop.
Østerågade-alternativerne
Rejsetiden og regulariteten for bybusserne
mellem Limfjordsbroen og Aalborg Busterminal er nogenlunde ens uanset om Østerågade-,
Vingårdsgade- eller Prinsensgade-alternativet
benyttes. I Prinsensgade-alternativet vil de
rejsende med buslinje 12 og 13 få ca. 7 minutters længere rejsetid til et af de defineret
Midtbyens stoppesteder (afhængig af skifteti-

den mellem buslinjerne), da de rejsende vil
være nødsaget til at skifte til +BUS-linjen eller
en anden bybuslinje ved enten Vesterbro eller
Aalborg Busterminal.
Nytorv-alternativerne
Der er allerede i dag fremkommelighedsproblemer for bybusserne i myldretiden på Nytorv på
strækningen mellem Medborgerhuset og Braskensgade, hvor der er en del trafik til og fra
parkeringsanlæggene ved Føtex og Salling.
Nyhavnsgade-alternativet, der er næsten 1½
km længere end den nuværende rute via Nytorv, opnår også en længere rejsetid i forhold
til i dag. Desuden er der stor usikkerhed om
rejsetiden i myldretiden, hvor meget biltrafik
kan skabe ringe fremkommelighed på Nyhavnsgade.

Jyllandsgade-alternativet er det mest direkte og
hurtige alternativ til at forbinde Aalborg Station og Østerbro og regulariteten må formodes
at være god, når busserne kan køre i +BUSlinjens tracé en stor del af vejen. Som i Prinsensgade-alternativet vil rejsende med buslinje
11 og 14 få en forlænget rejse, når disse skal
til Midtbyen, da alternativet ikke opfylder betjeningsprincippet med stop i Midtbyen for de
pågældende buslinjer. Det vurderes at rejsetiden vil forlænges med 3-10 minutter – alt efter
skiftetiden på Aalborg Busterminal samt destinationen i Midtbyen.

Danmarksgade-alternativet er omtrent 200 m
kortere end dagens rute via Nytorv, og rejsetiden bliver deraf også lidt kortere. Desuden
undgås trængslen ved Nytorv i myldretiden,
hvilket kan forbedre regulariteten i forhold til
i dag.
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Påvirkning af øvrig trafik for Østerågade alternativerne

Påvirkning af øvrig trafik for Vingårdsgade og Nyhavnsgade alternativerne

PÅVIRKNING AF ØVRIG TRAFIK
ØSTERÅGADE OG NYTORV ALTERNATIVER

Alternativernes forskellige løsninger for bybustrafikken i Midtbyen vil påvirke den øvrige trafik. Således kan færre busser aflaste forskellige
gader og byrum, og skabe bedre plads til øvrige
trafikanter eller ophold, og samtidig kan flere
busser risikere at belaste trafikafviklingen, men
også skabe bedre tilgængelighed og mere liv i
gaderummet.
På kortene er illustreret ændringerne i antallet
af bybusafgange i begge retninger i myldretiden, hvis buslinje 12 og 13 (i alt 12 afgange i
myldretiden) flyttes væk fra Borgergade/Østerågade/Boulevarden samt hvis buslinje 11 og 14
(i alt 14 afgange i myldretiden) flyttes væk fra
Østerågade/Nytorv. Antallet af afgange i myldretiden baserer sig på Aalborg Kommunes forventninger til bustrafikkens frekvens i år 2025.
Trafikant-ikonerne indikerer, hvilke trafikanttyper, der i høj grad vil blive påvirket af ændringerne i antallet af bybus afgange i de forskellige
alternativer. Der er ikke medtaget servicebus-,
regionalbus- og +BUS-afgange i opgørelserne.
Ens for alle alternativerne er det, at de ved at
flytte bybusserne fra Østerågade, Boulevarden

og Nytorv, skaber bedre forhold for cyklister og
gående i de aflastede gader. F.eks. kan fjernelsen af bustrafik på Nytorv skabe grobund for at
byrummet på Nytorv kan udvikles og derigennem bylivet forbedres samt i højere grad indbyde til ophold. Uanset hvor bybusserne flyttes
hen vil der komme flere fodgængere til og fra
gaderne med de nye standsninger, da bybusserne skaber nogle nye mulige rejsemønstrer.
Hvorledes omlægningerne af bybusserne påvirker de øvrige trafikanter er uddybet nærmere
for hvert alternativ i dette afsnit.

holde samtidig i Prinsensgade, da buslinje 12 Prinsensgade
og 13 samt de regionale betjener stoppesteI Prinsensgade-alternativet vil bustrafikforøgeldet i Prinsensgade-alternativet.
sen kunne forringe trafikafviklingen i krydsene
Den påkrævede udvidelse af stoppestedet i Vesterbro/Prinsensgade samt Prin-sensgade/
Vesterbro vil i begge alternativer påvirke mu- Danmarksgade. Udvides stoppestedet i Prinsenslighederne for afsætning på Vesterbro. Des- gade til at kunne håndtere 3 samtidigt holdende
uden vil den øgede brug af Vesterbro stoppe- busser, vil det ikke være muligt med en fuld åbstedet skabe flere konflikter mellem cyklister ning af Danmarksgade mod Prinsensgade, da de
og på- og afstigende buspassagerer. Konflik- holdende busser vil give oversigtsmæssige proterne kan dog mindskes, hvis der oprettes ø- blemer for bilisterne fra Danmarksgade. I så fald
perroner til buspassagererne. Der vil i øvrigt må bilister fra Danmarksgade, Jernbanegade mv.
kunne forventes en øget mængde krydsende finde en alternative rute ud af Midtbyen i syd-

Østerågade-alternativerne

fodgængertrafik til stoppestederne på tværs vestlig retning og ensretningerne i området bør
af Vesterbro.
genovervejes. Flyttes stoppestedet længere mod
sydøst til en alternativ placering, vil det have
Slutteligt vil fremkommeligheden for bilister
konsekvenser for cykelstier og parkering i gaden.
påvirkes på Vesterbro, når antallet af busser
øges. I alt vil yderligere 12 busser i timen Vingårdsgade
pr retning i myldretiden kører ad Vesterbro.
Vingårdsgade vil i fremtiden blive ombygget marOmregnet til almindelig personbiltrafik svarer
kant forbindelse med at Budofi Plads bliver omdet pladsmæssigt til ca. 20 biler. Timetrafikdannet. Der vil ikke være biltrafik i hele gaden
ken i den mest belastede retning er i dag på
og busserne vil holde på kørebanen i stedet for
1.400 biler pr. time. Den øgede trafikbelasti buslommer, som tilfældet er i dag. Dette kan
ning på Vesterbro vil altså være marginal, og
skabe en lille usikkerhed hos passagererne, der
når busserne tilligemed holder i buslommer,
ikke helt kan vide sig sikker på, hvor netop deer det også muligt for bilisterne at overhale
res bus vil holde fra gang til gang. Desuden kan
busserne.

I Prinsensgade- og Vingårdsgade-alternativerne
vil buslinje 12 og 13 køre ad Vesterbro i modsætning til i dag. Dette skaber sammen med
buslinje 17 og de regionale buslinjer et behov
for at op til 4 busser skal kunne holde samtidigt på Vesterbro i hver retning. I Vingårdsgade
kører regional busserne ikke, men sammen
med buslinje 12, 13 og 17 betjener buslinje
15 og 16 også stoppestedet i Vingårdsgade-alternativet. Her vurderes det dog, at det kun er
nødvendigt med 3 samtidigt holdende busser.
Ligeledes vurderes det, at 3 busser skal kunne

Teksten fortsættes på næste side
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Påvirkning af øvrig trafik for Nytorv alternativerne
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PÅVIRKNING AF ØVRIG TRAFIK
ØSTERÅGADE OG NYTORV ALTERNATIVER

Teksten er fortsat fra forrige side
samtidigt ankommende busser blive forsinket
af hinanden, hvis påstigningen og afsætningen
af passagerer trækker ud i den forrestholdende
bus.
Med ombygningen af Vingårdsgade vil fortovene blive bredere, hvilket kan forbedre oplevelsen for fodgængere og buspassagerer i forhold
til i dag.
Vingårdsgade udgør i dag en vigtig forbindelse
mellem Vesterbro og Boulevarden for cyklister
og gaden indgår i Aalborg Kommunes cykelpendlerrutenet. Der vil i fremtiden ikke være
cykelstier i gaden og med en smallere kørebane
samt flere busser, kan det gøre, at cyklister kan
føle sig presset både af bagfrakommende busser, samt forfra af standsende busser. De bredere fortov vil i højere grad indbyde cyklisterne
til at benytte disse, når busserne skal passeres.
Denne løsning kan altså skabe større utryghed
hos både fodgængere og cyklister. Fraværet af
cykelstier og -baner samt en forøgelse af antallet af busser i Vingårdsgade kan betyde, at det
vil være mere hensigtsmæssigt, at lede cyklisterne af alternative ruter eller genoverveje udformningen af Vingårdsgade mht. cykelstier og
buslommer. Hvis der blev etableret buslommer
i Vingårdsgade, vil det dog ikke være muligt at
få plads til op til 4-5 samtidigt holdende busser (hvilket vurderes nødvendigt i kombinatio-

nen med Nyhavnsgade-alternativet), men i så
fald kunne stoppestedet på Boulevarden ved
Rådhuset inddrages. Her har tegninger vist, at
der kan realiseres buslommer til yderligere 3
samtidigt holdende busser i hver retning.
Såfremt det kun er linje 12 og 13, der omlægges til Vingårdsgade, kan konflikter med cyklister reduceres væsentligt ved lade busserne
stoppe i lommer, eller at flytte stoppestedet fra
Vingårdsgade til Boulevarden ved Rådhuset.
Nytorv-alternativerne
Nyhavnsgade
På grund af den øget mængde bustrafik i Vingårdsgade og på Vesterbro vil mange af de
effekter, der er beskrevet i Vingårdsgade-alternativet også gøre sig gældende i Nyhavnsgade-alternativet. Faktisk vil påvirkningen af den
øvrige trafik være endnu mere omfattende, når
alternativet kombineres med Prinsensgade- eller Vingårdsgade-alternativet for trafikken mellem Limfjordsbroen og Aalborg Busterminal.
Kombineres Vingårdsgade-alternativet med
Nyhavnsgade-alternativet vil buslinje 11, 12,
13, 14 og 17 samt regionalbusserne betjene
Vesterbro, hvilket betyder, at der skal være
plads til op til 5 samtidigt holdende busser i
hver retning på Vesterbro. Ligeså vil det kræve
at 4-5 busser skal kunne holde samtidigt i Vin-

gårdsgade, hvilket pladsmæssigt er muligt, når
busserne holder på kørebanen i forlængelse af
hinanden.
Udover de tidligere beskrevet effekter for de
øvrige trafikanter i Vingårdsgade og på Vesterbro, så påvirkes de øvrige trafikanter også i
Nyhavnsgade i Nyhavnsgade-alternativet. Eksempelvis er der ved stoppestedet ved Toldbod
Plads risiko for at de holdende busser i østgående retning kan skabe kø for de øvrige bilister
og tilbagestuvning til det signalreguleret kryds
Ved Stranden/Strandvejen, når stoppet blot
placeres 120-130 meter fra krydset samt når
busserne skal holde på kørebanen. Desuden
forringer det generelt fremkommeligheden for
bilisterne på Nyhavnsgade, når busserne holder på kørebanen ved alle stoppestederne. Dog
kan det også benyttes som et bevidst greb til at
mindske den gennemkørende biltrafik på Nyhavnsgade, hvilket er en målsætning for kommunen. Fremkommeligheden for bilisterne vil
ikke blive forringet i samme grad, hvis man i
stedet anlægger buslommer på strækningen,
hvilket skitser har vist er muligt ved alle stoppestederne på Nyhavnsgade.
Danmarksgade
Oprettelsen af de nye stoppesteder i Danmarksgade samt hensynet til trafiksikkerheden, bus-

sernes fremkommelighed og behovet for afsætning nær butikkerne vil betyde, at det kan være
nødvendigt at ændre parkeringsforholdene i
området.
Jyllandsgade
I Jyllandsgade alternativet oprettes et ca. 75
m langt fælles stoppested for +BUS-linjen og
bybusserne ved Politigården i busbanen. Der
vil ikke være buslommer, så busserne vil skulle
køre frem til den nærmeste foran-holdende bus
og standse. Dette vil skabe en lille usikkerhed
hos passagererne, der ikke helt kan vide sig sikker på, hvor netop deres bus vil holde fra gang
til gang. Sammen med +BUSserne vil buslinje
11, 12, 13, 14, 15, 17 og 18 skulle betjene
stoppestedet. Det vurderes at kræve, at op til
6 busser skal kunne holde ved stoppestedet
samtidig i begge retninger. Med 12 meters
busser skaber dette allerede et problem. Læg
dertil, at busserne ikke kan udnytte stoppestedets kapacitet optimalt, hvis påstigningen og
afsætningen af passagerer trækker ud i en af de
holdende busser. Dog kører busserne i +BUSlinjen selvstændige tracé på Jyllandsgade, så i
de få tilfælde, hvor der kan opstå kødannelse
ved stoppestedet, vil det kun forplante sig længere tilbage på busbanen, og relativt hurtigt
være afviklet igen.
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Anlægsmæssige forhold for Østerågade alternativerne

Anlægsmæssige forhold for Nytorv alternativerne

ANLÆGSMÆSSIGE FORHOLD
ØSTERÅGADE OG NYTORV ALTERNATIVER

Der er forskellige behov for anlægsmæssige
tiltag før, at de forskellige alternativer kan realiseres.
På illustrationerne er områder, hvor anlægsmæssige tiltag er nødvendige markeret med
orange. Nogle tiltag er nødvendige for at sikre
samspillet mellem busser og den øvrige trafik,
mens andre tiltag vil være direkte affødt af ændringer i bybusnettet.

Vingårdsgade
I Vingårdsgade-alternativet er det nødvendigt
at ombygge stoppestedet i Vingårdsgade til
håndtering af den øget mængde bybusser. Dog
er der allerede planer om at ombygge Vingårdsgade i forbindelse med Budofi Plads ombygningen.

Tiltag forbundet med etableringen af +BUSlinjen er ikke medtaget i illustrationerne, da de
blot vil fjerne fokus fra opgavens formål.

I varianten af Vingårdsgade-alternativet, hvor
busserne holder på Boulevarden ved Rådhuset,
skal det eksisterende stoppested på Boulevarden udvides til at kunne rumme 3 samtidigt
holdende busser.

Østerågade-alternativerne

Prinsensgade

I Prinsensgade- og Vingårdsgade-alternativerne
er det nødvendigt at udbygge stoppestedet ved
Vesterbro, således at der er plads til 4 samtidigt holdende busser. Skitser har vist, at det er
muligt at anlægge buslommer til 5 samtidigt
holdende busser i Vesterbro mellem Korsgade
og Urbansgade.

I Prinsensgade-alternativet er der et behov for
at forlænge de eksisterende perroner for at have
kapacitet nok til 3 samtidigt holdende busser.
Skitser viser, at det ikke vil være muligt med
en fuld åbning af Danmarksgade mod Prinsensgade, hvis der skal skabes plads til 3 sammenhængende buslommer. Stoppestedsplaceringen vil give oversigtsmæssige problemer for
højresvingende bilister fra Danmarksgade, da
busser vil holde meget tæt på krydset. Løsningen kræver desuden, at noget af arealet mellem
Prinsensgade, Danmarksgade og Jernbanegade

må inddrages. En alternativ placering af stoppestedet længere mod syd ad Prinsensgade vil
indebære en konflikt med adgangen til parkeringsområderne vest for Prinsensgade, mens en
nordligere placering vil indebære en konflikt
med krydset ved Vesterbro.
Nytorv-alternativerne
Nyhavnsgade
I Nyhavnsgade-alternativet vil de ovenfornævnte stoppestedsudbygninger på Vesterbro og i
Vingårdsgade også være nødvendige, og endda
endnu mere presserende, da stoppestederne
skal kunne håndtere flere samtidigt holdende
busser (når alternativet kombineres med Vingårdsgade-alternativet).
I det signalregulerede kryds Gammel Strandvej/
Vesterbro/Toldbodgade lige syd for Limfjordsbroen, vil en 13,7 meter lang bybus ikke kunne
foretage de nødvendige sving, såsom krydset er
udformet i dag. Kørekurveskitser af krydset viser, at det vil være nødvendigt at nedlægge hellen ved højresvingsbanen på Gammel Strandvej
samt hellen på Toldbodgade og derved samtidig flytte signalerne. Ligeledes bør cykelstien

i den nordgående retning overgå til cykelbane
tidligere og stoppestregerne på Vesterbro og
Toldbodgade skal rykkes længere tilbage. Generelt vil der være ringe fremkommelighed for
bybusserne i krydset på trods af tiltagene, da
bybusserne maksimalt kan blive fremført med
5 km/t i svingene og da højresvingene i krydset er vigepligtsreguleret. Det er kun med en
hastighed på 5 km/t, at en 13,7 meter bus kan
komme rundt i svinget fra Gammel Strandvej
til Vesterbro, uden at komme over i den nordgående vognbane på Vesterbro. Hvis en bus
køre med f.eks. 15 km/t vil den komme over
i det nordgående spor. Dette er trafiksikkerhedsmæssigt uhensigtsmæssigt. Desuden kan
det medføre sammenbrud i trafikken, da de
nordkørende trafikanter i sådanne tilfælde ikke
kan komme frem. Det er særligt i tilfælde, hvor
det ikke er muligt for bussen at bakke grundet
bagved holdende biler, at der kan opstå store
kødannelser i trafikken.
Som nævnt i scenarieoversigten kan bybusserne i Nyhavnsgade-alternativet i stedet også
føres via Borgergade og Ved Stranden. Som tidligere nævnt kan en sådan løsning dog medføre
Teksten fortsættes på næste side
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ANLÆGSMÆSSIGE FORHOLD
ØSTERÅGADE OG NYTORV ALTERNATIVER

Teksten er fortsat fra forrige side
kapacitetsproblemer ved +BUS-stoppestedet
ved Jomfru Ane Gade, og det vil forringe fremkommeligheden for +BUS-linjerne især i krydset Borgergade/Vesterbro, da krydset i så fald
skal afvikle busser i 3 retninger. Ligeledes er
Badehusvej og Borgergade også en alternativ
rute, hvis det skal sikres, at bybusserne ikke
skal svinge i Gammel Strandvej/Vesterbro/Toldbodgade-krydset. Denne løsning vil dog give en
yderligere omvejskørsel i forhold til betjeningen mellem Aalborg Busterminal og Østerbro,
og samtidig forringe fremkommeligheden for
+BUS-linjerne i krydset Borgergade/Vesterbro,
da krydset derved vil have svingende busruter.

tende anlægsmæssige tiltag i Danmarksgade.
Adskillige parkeringspladser og sideheller nedlægges, kantsten og stopstreger skal justeres
og der skal eventuelt etableres en bussluse i
gaden. Belastningen af Danmarksgade i forhold
til støj og rystelser bør undersøges nærmere, og
det kan resultere sig i, at kørebanens underlag
skal udskiftes og forstærkes. Det er nødvendigt
at anlægge signalregulering i krydset mellem
Danmarksgade og Løkkegade pga. den snævre
kurve, som gør at to bybusser ikke kan passere hinanden. Desuden skal der etableres 3
nye stoppesteder i Danmarksgade; ved Louise
Plads, Frederikstorv og Løkkegade

I Nyhavnsgade-alternativet skal der desuden
anlægges nye stoppesteder på Nyhavnsgade
ved Toldbod Plads, Hovedbiblioteket og ved
Nordkraft. Alle steder er det intentionen at busserne skal holde på kørebanen, men skitser har
også vist, at det er muligt at anlægge buslommer ved lokationerne.

Jyllandsgade

Danmarksgade

I Jyllandsgade-alternativet kører bybusserne
hovedsageligt i det kommende +BUS-tracé.
Med buslinje 11 og 14 vurderes det at være
nødvendigt at forlænge de eksisterende perroner ved stoppestedet ved Karolinelundsvej,
hvilket pladsmæssigt vurderes at være muligt i
begge retninger på Karolinelundsvej.

For at der skal køre bybusser i Danmarksgadealternativet kan det være relevant med omfat-
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Alternativ
Betjening af Midtbyen
‐ Opfyldelse af princip om Midtbys betjening
‐ Stoppestedsopland

Vingårdsgade
Større stoppestedsopland vest for Vestrebro for
buslinje 12 og 13.

Prinsensgade
Opfylder ikke kollektiv trafikplan princippet om
betjeningen af Midtbyen og Aalborg Busterminal.

Stoppestedet i Vingårdsgade er placeret tættere på Større stoppestedsopland vest for Vestrebro for
Budolfi Plads og det bymæssige centrum nær Nytorv, buslinje 12 og 13.
end det alternative stop i Prinsensgade i Prinsensgade‐
alternativet.

Rejsetid og regularitet
‐ Rejsetid til Midtbyen
‐ Rejsetid til Aalborg st.

Nogenlunde ens rejsetid og regularitet for
alternativerne mellem Limfjordsbroen og Aalborg
Busterminal.

Nogenlunde ens rejsetid og regularitet for
alternativerne mellem Limfjordsbroen og Aalborg
Busterminal.

Nyhavnsgade

Direkte kollektive forbindelser til kultur‐ og
uddannelsesinstitutionerne ved havnen.
Ruten for buslinjerne 11 og 14 er mere end 1,5 km
længere end de øvrige alternativer og opnår derfor
også en noget længere rejsetid.
I øvrigt kan ankomsttiderne være usikre i
myldretiden, hvor der kan opstå kødannelser på især
Nyhavnsgade.

Påvirkning af øvrig trafik
‐ Påvirkning af bilister, cyklister og fodgængere

Den øgede brug af Vesterbro‐stoppestedet vil skabe
flere konflikter mellem cyklister og på‐ og afstigende
buspassagerer. Der kan i øvrigt forventes en øget
mængde krydsende forgængere på tværs af
Vesterbro.
I Vingårdsgade vil busserne holde på kørebanen i
forlængelse af hinanden, hvilket kan skabe lidt
usikkerhed hos passagererne, da de ikke med
sikkerhed kan vide, hvor deres bus holder fra gang til
gang.
Når der ikke anlægges cykelstier kan cyklisterne føle
sig presset af bagfrakommende og forfra holdende
busser. Konflikten mellem busser og cyklister
reduceres dog i varianten, hvor bussernes stoppested
flyttes fra Vingårdsgade til Boulevarden. Når
Vingårdsgade omdannes uden buslommer eller
cykelstier, men med brede fortov skabes der gode
forhold for fodgængere i gaden.

Anlægsmæssige forhold
‐ Særlige tiltag

Den øgede brug af Vesterbro‐stoppestedet vil skabe
flere konflikter mellem cyklister og på‐ og afstigende
buspassagerer. Der kan i øvrigt forventes en øget
mængde krydsende forgængere på tværs af
Vesterbro.
Bustrafikforøgelsen vil kunne forringe
trafikafviklingen i krydsene Vesterbro/Prinsensgade
samt Prinsensgade/Danmarksgade.
Stoppestedsudvidelsen i Prinsensgade kan have
konsekvenser for både cykelstier og parkering i
gaden.

Danmarksgade

Stoppestedsoplandet for buslinje 11 og 14 dækker det Stoppestedsoplandet dækker det meste af Midtbyen.
meste af Midtbyen ‐ dog opnås området nær
Frederikstorv på Danmarksgade ikke inden for 400 m Direkte forbindelser til Frederikstorv og beboelser
gangafstand.
langs Danmarksgade.

Ruten for buslinje 11 og 14 vil i Danmarksgade‐
alternativet være ca. 200 m kortere end tilfældet er i
dag via Nytorv, og rejsetiden formodes også at blive
kortere ‐ især i myldretiden, hvor buslinjerne undgår
at holde i kø på Nytorv.

Samme påvirkninger som i Vingårdsgade‐alternativet. Når der føres bustrafik via Danmarksgade vil antallet
Endda i højere grad, hvis alternativet tilligemed bliver af fodgængere i gaden øges.
kombineret med Vingårdsgade‐alternativet.
For at gøre plads til bustrafik, stoppesteder, hensyn til
Når stoppestederne på Nyhavnsgade udformes, så
trafiksikkerheden og varemodtagelsen til butikkerne
busserne holder på kørebanen i forbindelse med af‐ kan det være nødvendigt at ændre
og påstigning af passagerer, forringer det samtidig
parkeringsforholdene i gaden.
fremkommeligheden for bilisterne.
Ved stoppestedet ved Toldbod Plads vil de holdende
busser på kørebanen i østgående retning i øvrigt
skabe en risiko for, at den medfølgende kødannelse
for de øvrige bilister kan hobe sig op og påvirke
afviklingen af trafikken i det signalreguleret kryds Ved
Stranden/Strandvejen, da stoppet blot er placeret 120
130 meter fra krydset.

Nødvendigt at udbygge stoppestedet på Vesterbro til Nødvendigt at udbygge stoppestedet på Vesterbro til Nødvendigt at udbygge stoppestedet på Vesterbro
Med bybusser i Danmarksgade kan det kræve
op til 4 samtidigt holdende busser.
op til 4 samtidigt holdende busser.
med op til 5 samtidigt holdende busser, når det
omfattende anlægsmæssige tiltag i gaden. Adskillige
kombineres med Vingårdsgade‐ eller Prinsensgade‐ parkeringspladser og sideheller nedlægges, kantsten
Der pågår allerede ombygninger af Vingårdsgade med I Prinsensgade er det nødvendigt, at forlænge de
alternativet.
og stopstreger skal justeres, og der skal eventuelt
dertilhørende stoppesteder.
eksisterende perroner for at have kapacitet nok til op
etableres en bussluse i gaden.
til 3 samtidigt holdende busser. Ved en sådan
Der pågår allerede ombygninger af Vingårdsgade med
ombygning vil det ikke være muligt, at have fuld
dertilhørende stoppesteder. Hvis Nyhavnsgade‐
Belastningen af Danmarksgade i forhold til støj og
åbning af Danmarksgade mod Prinsensgade.
alternativet kombineres med Vingårdsgade‐
rystelser bør undersøges nærmere, og det kan
alternativet vil det kræve stoppesteder til op til 5
resultere i, at kørebanens underlag skal udskiftes og
samtidigt holdende busser i Vingårdsgade.
forstærkes.
Det vil være nødvendigt, at foretage adskillige
ombygninger af krydset Gammel
Strandvej/Vesterbro, hvis bybusserne skal kunne
foretage højresving i krydset.

Det er nødvendigt at anlægge signalregulering i
krydset mellem Danmarksgade og Løkkegade pga.
den snævre kurve, der gør at to bybusser ikke kan
passere hinanden.

Desuden skal der anlægges nye stoppesteder på
Desuden skal der etableres 3 nye stoppesteder i
Nyhavnsgade ved Toldbod Plads, Hovedbiblioteket og Danmarksgade; ved Louise Plads, Frederikstorv og
ved Nordkraft.
Løkkegade.
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Påvirkning af bymiljø
‐ Visuelle forhold
‐ Udeliv ophold og gang
‐ Støj

Tilføjelsen af busstop i disse byrum kan bruges som
løftestang til at gøre byrummene mere besøgte, og
har potentiale til at skabe nye destinationer og
omdrejningspunkter i udkanten af midtbyen.

Tilføjelsen af busstop i disse byrum kan bruges som
løftestang til at gøre byrummene mere besøgte, og
har potentiale til at skabe nye destinationer og
omdrejningspunkter i udkanten af midtbyen.

Jyllandsgade
Opfylder ikke kollektiv trafikplan princippet om
betjeningen af Midtbyen og Aalborg Busterminal.
Oplandet for stoppestederne dækker ikke centrale
dele af midtbyen omkring Løkkegade, Nørregade og
ved Havnen.

OPSAMLINGSTABEL FOR ALTERNATIVERNE

Buslinjerne 11 og 14 får den mest direkte og hurtige
forbindelse mellem Aalborg Busterminal og Østerbro.
God regularitet, da busserne vil køre i +BUS‐tracéet
på Jyllandsgade.

Da buslinjerne 11 og 14 kører i +BUS‐linjens tracé, vil
deres påvirkning af den øvrige trafik være begrænset
på Jyllandsgade.
Ved stoppestedet ved Politigården vil busserne holde
i busbanen i forlængelse af hinanden, hvilket kan
skabe lidt usikkerhed hos passagererne, da de ikke
med sikkerhed kan vide, hvor deres bus holder fra
gang til gang.
Der vil i øvrigt være risiko for, at stoppestedets
kapacitet vil blive udfordret, når buslinje 11 og 14
også skal holde der. Dette vil dog kun påvirke
bustrafikken, da de kører i eget tracé på Jyllandsgade.

I Jyllandsgade‐alternativet kører bybusserne
hovedsageligt i det kommende +BUS‐tracé.
Med buslinje 11 og 14 vurderes det at være
nødvendigt at forlænge de eksisterende perroner ved
stoppestedet ved Karolinelundsvej.
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Omlægningen af bybusserne har ikke kun trafikale konsekvenser
men vil også have konsekvenser for de berørte byrum. I dette
kapitel udfoldes byrummenes potentialer.
Nytorvs og Østerågades potentialer i at blive fredeliggjort studeres.
Derudover undersøges potentialerne i at få lagt et busstop til i
byrummene på Vingårdsgade, Danmarksgade, Nyhavnsgade og
Jyllandsgade.
Alle byrum har forskellig karakter hvilket understøtter visionen
om at kvartererne i Midtbyen skal adskille sig fra hinaden.
Nytorv er den centrale plads midt i byens shopping- og caféliv
hvor Danmarksgade er langt mere “broget” med plads til det
skæve og uforudsigelige. Vingårdsgade skriver sig ind i det
historiske kvarter omkring Budolfi Plads og har med sit nye
udviklingsprojekt og vejprofil potentiale til at blive et nyt
mødested i byen. Nyhavnsgade ligger attraktivt på grænsen
mellem Havnefronten og byen.
Gennem gentænkningen af bybusserne og dermed også de
påvirkede urbane rum er det vigtigt, at de enkelte byrums
stedsspecifikke potentialer bliver understøttet og udviklet.

28

PÅVIRKNING AF BYMILJØ
NYTORV
ØSTERÅGADE
VINGÅRDSGADE
DANMARKSGADE
NYHAVNSGADE
JYLLANDSGADE
OPSAMLING
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Det er et mål at fredeliggøre Nytorv
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NYTORV

ET TORV MED RUM TIL OPHOLD OG ET RIGT BUTIKS- OG CAFÉLIV
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Kig til historiske bygninger ad Østergade

Kig til havnen ad Østerågade

B

C

D

E

Rummet er opdelt i mange zoner (referencefoto)
A: Butiksopstilling, B: Fortov, C: Cykelsti D: Vente-helle,
E: Busholdeplads, F: Vej

F

NYTORVS POTENTIALER
EN LEVENDE PLADS I BYEN MED ET RIGT BUTIKS- OG CAFÉMILJØ

Nytorv udgør med sin centrale placering et
stort aktiv og potentiale for byen. Nytorv er en
af de centrale pladser placeret midt i byens
butiks- og caféliv. Desuden ligger Nytorv i nær
forbindelse til Nyhavnsgade/Toldbod Plads, Gabelstorv og Østerågade. Udover den centrale
placering i forhold til butiks- og caféliv er Nytorv et knudepunkt for bløde trafikanter idet
den er et vigtigt ankomstpunkt for cyklister til
Midtbyen, en del af en central cykelforbindelse
mellem Midtbyen og Universitetsområdet samt
en hovedfærdselsåre for fodgængere.

bløde trafikanter og skabes et sammenhængende byrum hvor det er attraktivt at tage ophold.
At fredeliggøre Nytorv er et mål med omlægningen af busserne og for Aalborg Midtby.

Hvis Nytorvs potentialer skal udnyttes til fulde
skal der derfor både skabes gode forhold for

af torvets brugere.

Fra byrum med liv inde i bygningerne og buskørsel...

Butikkerne som i dag har til huse på Nytorv
har en del udeopstillinger, ligesom der er byrumsinventar som faciliterer ophold. Dog er
rummet i dag inddelt i mange parallele zoner
(vej, bus, helle, cykelsti, fortov, udeopstilling,
bygning; se billede på modsatte side) hvilket
bevirker, at rummet fremstår opdelt. De opdelte zoner blokerer for synergi og ”blanding”

Det er i fremtiden vigtigt, at Nytorv fremstår
som en sammenhængende urban plads, som
aktiveres af de omkringliggende butikker og
caféer, samt at pladsens udformning sammen
med byrumsinventar skaber et attraktivt rum til
ophold. Desuden er det vigtigt at pladsen indrettes så der er gode færdselsforhold for cyklister og gående.

...Til en aktiv plads med café- og butiksliv samt gode
forhold for bløde trafikanter
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Nuværende situation
Plan 1:1250

NYTORV - ET BYRUM UDEN BUSSER
VARELEVERING OG CYKLER

Det illustrerede, fremtidige scenarie for Nytorv
er vist uden busser. Der er en dobbeltrettet cykelpromenade og mulighed for varekørsel.
Belægningen vil fremstå sammenhængende fra
facade til facade. Der kan være et skift i farvetone og niveau mellem ”torvet” og cykelpromenaden hvis det vurderes at det er nødvendigt
for at skelne mellem ”cykelsti” og torv.
For at Nytorvs iboende potentiale når det bliver
fredeliggjort udnyttes til fulde er det vigtigt,
at det indrettes med funktioner som kan være
med til at aktivere det, fx med en café med
udendørsservering. Desuden foreslåes byrum-

Byrum med byrumsinventar og beplantning
(referencefoto)

Skift i farvetoner kan markere skift i brug - fx cirkulation vs. ophold
(referencefoto)

Butiks- og caféliv aktiverer torvet (referencefoto)

met at indrettes med rumskabende byrumsinventar som inviterer til ophold.
Det er vigtigt, at cykelpromenaden udformes
sådan, at der er god overskuelighed for cyklister samt at belægningen er god at køre på.
Der er behov for cykelparkering på Nytorv. Cykelparkeringen skal udformes så den fremstår
som en integreret løsning som understreger Nytorvs karakter af at være et opholdsrum. Hvis
hele behovet ikke kan afvikles på terræn skal
der findes alternative, effektive løsninger.

Integreret cykelparkering (referencefoto)

Træer evt. i plantehuller og fast
byruminventar (referencefoto)
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NYTORV I DAG
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NYTORV I ET FREMTIDIGT SCENARIE
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Det er et mål at fredeliggøre Østerågade.
Nærværende kapitel er et udsnit fra +BUS projektet. Østerågades
transformation er således ikke som sådan muliggjort af
Midtbybussernes omlægning men har at gøre med indførelsen af
+BUSSEN.
Indførelsen af +BUSSEN er med til at muliggøre omlægningen af
Midtbybusserne og vises i dette review for at give et indtryk af det
samlede udbud af byrum.
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ØSTERÅGADE

FRA TRANG OG UOVERSKUELIG GADE TIL ET INKLUDERENDE BYRUM
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TOLDBOD PLADS

SLOTSPLADSEN

ØSTERÅGADE
UTZON CENTERET
AALBORGHUS SLOT

N

NYTORV

Toldbod plads og udsigten til vandet for enden af Østerågade
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Smalle fortov på begge sider af gaden

Brede busbaner løber på begge sider af vejen

Indsnævring af fortov fra Nytorv

ØSTERÅGADES POTENTIALER
FRA TRANG OG UOVERSKUELIG GADE TIL ET INKLUDERENDE BYRUM

Østerågade har en promient placering med fantastiske potentialer! Kombinationen af kigget
til vandet og den tætte relation til Midtbyens
handelsgader skaber tilsammen grobund for et
fantastisk byrum. At fredeliggøre Østerågade er
et mål med omlægningen af busserne og for
Aalborg Midtby.
De store potentialer som Østerågade rummer
indfries ikke i dag idet vejen er meget bred
og fortovene smalle. Desuden fremstår gaden
uoverskuelig hvilket ikke bare gør den svær at
finde rundt i men også obstruerer de flotte kig
til vandet. I fremtiden vil der ikke køre eller

Fra en trang og uoverskuelig trafikal gade...

stoppe Bybusser på Østerågade. Derimod vil
der køre en +BUS som stopper lige syd for Nytorv ved Boulearden.
Visionen for Østerågade er, at skabe et enkelt
og overskueligt byrum som har en god wayfinding og derudover understreger de fantastiske
kig til vandet. Desuden er visionen, at gøre
vejen smallere og fortovet bredere for at give
plads til byliv, ophold og udeservering.
I fremtiden vil Østerågade opleves som et byrum hvor man kan opholde sig i smukke omgivelser frem for et rum hvor man ”bare” bevæger sig fra A til B.

Til et enkelt og inkluderende byrum, der faciliterer det gode
byliv i smukke omgivelser!
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Aksonometri af Østerågade i dag

Aksonometrisk skitse på Østerågade i fremtiden

Som det ses i aksonometrien er asfaltvejen med buslommer bred og fylder det meste af byrummet. Fortovene er smalle og det opleves derfor
trangt at bevæge sig gennem Østerågade. I stueetagen findes mange udadvendte funktioner som benytter fortovet til udeservering.
Der er placeret enkelte mindre træer nær bygningerne på den vestlige side af gaden.

I fremtiden indsnævres vejbanen markant da bybusserne ikke vil køre eller holde her. Dette betyder, at der frigives et stort areal hvor der kan skabes
et sammenhængende byrum hvor bylivet kan udfolde sig. Byrumsdesignet holdes enkelt og i klassiske materialer og belægninger af høj kvalitet.
Der tilføjes trærækker på begger sider, der vil give et godt mikroklima. De står med stor afstand og luft imellem sig. Det er vigtigt at træerne er høje og
opstammes godt, så kigget til fjorden fastholdes under dem og kravene om fritrumsbeskrærring på 4,5m ud mod +BUS banen sikres. Trærækken vil
også bidrage til at forstærke byrummets smukke forløb mod fjorden og desuden vil det give en skøn rumlig oplevelse af at kunne tage ophold under
træernes kroner.
Der er cykelparkering på hjørnet ved Nytorv og ved Toldbod Plads i store øer. Langs selve Østerågade skal der placeres mindre cykelparkeringsmuligheder på strategisk udvalgte steder. Disse mindre cykelstativer skal placeres, så de ikke skaber store fysiske og visuelle barrierer.
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ØSTERÅGADE I ET FREMTIDIGT SCENARIE
ET ENKELT OG INKLUDERENDE BYRUM DER FACILITERER DET GODE BYLIV I SMUKKE OMGIVELSER

I fremtiden vil der ikke køre bybusser på Østerågade hvilket gør, at vejbanen kan indsnævres
markant og fortovet kan derfor gøres bredere.
Dette vil være med til at forløse det iboende
potentiale som Østerågade rummer idet dette
vil give plads til de udadvendte funktioner som
i dag har en smal zone til udeservering.
Det brede fortov inddeles i zoner - der vil være
en kantzone til udeservering, en midterzone til
cirkulation og en grøn zone til byrumsinventar
som inviterer til ophold samt beplantning (se

De grønne elementer integreres i byrummet (referencefotos)

En udadvendt stueetage aktiverer byrummet (referencefoto)

aksonometri på modsatte side samt visualiseringen på næste side).
Beplantningen tjener flere formål. Træerne
understreger det smukke forløb fra Nytorv til
vandet. For at bevare og understrege kigget
til vandet skal træernes opstammes godt. De
højstammede træer vil derudover skabe et godt
mikoklima i byrummet og dermed tilvejebringe
et skønt og levende opholdsmiljø.

Zoneinddeling med højstammede træer (referencefoto)
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ØSTERÅGADE I DAG
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ØSTERÅGADE
I ET FREMTIDIGT SCENARIE
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At der i fremtiden muligvis skal køre flere bybusser på Vingårdsgade er
en mulig konsekvens af målet om at fredeliggøre Nytorv og Østerågade.
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VINGÅRDSGADE

BYENS NYE MØDESTED VED DEN HISTORISKE BUDOLFI PLADS
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Nyt projekt på Budolfi Plads - byens nye mødested (referencefoto)
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Det nye projekt med aktiv stueetage og bred
kantzone mod Vingårdsgade (referencefoto)

Budolfi kirke (referencefoto)

Historisk museum (referencefoto)

Vigtigt link i byen - kig fra Vingårdsgade til Boulevarden
(referencefoto)

VINGÅRDSGADES POTENTIALER
FRA GENNEMKØRSELSGADE TIL OPHOLDSRUM

Vingårdsgade og Budolfi Plads udgør en vigtig forbindelse i byen mellem Boulevarden og
Vesterbro. I dag opleves Vingårdsgade for fodgængere en anelse smal og har derfor karakter
af at være en gade hvor man bevæger sig fra A
til B snarere end at man tager ophold. I fremtiden vil vejarealet gøres smallere (idet de gamle
buslommer droppes) og fortovene være bredere
hvilket vil bevirke, at Vingårdsgade ikke blot
bliver et sted man går igennem, men også bliver et rart sted at opholde sig.
Det er ikke kun vejprofilet som er nyt på Vingårdsgade og Budolfi plads. Der er et nyt
projekt på vej som skal indeholde boliger og
aktive stueetager. Desuden skaber den nye bebyggelse et generøst grønt opholdsrum med en
landskabstrappe som møder hjørnet af Budolfi

Fra gennemkørselsvej...

plads og Vingårdsgade. Det er altafgørende, at
potentialet fra det nye byggeri med de aktive
stueetager og det brede fortov mod Vingårdsgade udnyttes til fulde.
Antallet af buslinjer gennem Vingårdsgade kan
påvirke byrumsoplevelsen idet der vil være
mere støj og mindre visuel sammenhæng på
tværs af gaden jo flere busser der holder i gaden. Dog vil vejprofilet stadig være udformet
med brede fortorve, uagtet antallet af buslinjer der betjener Vingårdsgade hvorfor den rent
fysiske oplevelse ikke ændrer sig med antallet
af busser.
Den nye bebyggelse og det nye gadeprofil ændres uagtet om der i fremtiden vil køre bybusser eller ej.

...Til et opholdsrum med et brede fortove og
aktive stueetager
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Eksisterende forhold
Plan og snit 1:1000

VESTBYEN ST.

VESTBYEN ST.

Landskabstrappe

VINGÅRDSGADE I ET FREMTIDIGT SCENARIE
BUSGADE MED BREDE FORTOV OG AKTIVE STUEETAGER

I det viste fremtidige scenarie vil Vingårdsgade
være busgade. På stykket mellem Jernbanegade
og Boulevarden er bilkørsel ikke tilladt på nær
biler som skal til p-huset. Disse biler drejer af
til p-huset ved indkørslen ved Bang & Olufsen
bygningen (se plan på modsatte side). Cyklister
er velkomne på Vingårsgade men skal indfinde
sig på bussernes præmisser og derfor vente bag
bussen. Dette kan bevirke utryghed for cyklister samt at de muligvis vil føle sig fristet til at
køre på fortovet hvilket kan skabe utryghed for
fodgængere (se afsnit Påvirkning af øvrig trafik
s. 19). Vingårdsgade er en meget vigtig cykelforbindelse mellem Vesterbro og Boulevarden

Butiks- og caféliv aktiverer rummet
(referencefoto)

Aktive stueetager
(referencefoto)

Landskabstrappe med mulighed for ophold (referencefoto)

og er dermed en essentiel ankomstvej til Midtbyen. Det er derfor problematisk, at cyklister på
denne strækning oplever utryghed.
I varianten af Vingårdsgade-alternativet, hvor
stoppestederne flyttes fra Vingårdsgade til det
eksisterende stoppested på Boulevarden, vil
der skabes bedre rammer for byliv og ophold på
fortovsarealer i Vingårdsgade, samtidig med at
trygheden og fremkommeligheden for cyklister
forbedres.

Vingårdsgade fremstår særligt bredt og aktiveres af den nye bebyggelses stueetager. I det
sydøstlige hjørne af den nye bebyggelse kommer en generøs landskabstrappe. Denne landskabstrappe skaber en inviterende overgang
sådan, at man ubesværet kan bevæge sig fra
Vingårdsgade til den nye plads. Desuden skaber landskabstrappen et attraktivt opholdsrum.

I det fremtidige scenarie vil Vingårdsgade have
et nyt vejprofil. Begge fortove vil gøres bredere og særligt fortovet på den nordlige side af

Landskabstrappe med rampe (referencefoto)

Busstop og gade med træer og bredt fortov
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VINGÅRDSGADE I DAG
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VINGÅRDSGADE I ET FREMTIDIGT SCENARIE
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At der i fremtiden muligvis skal køre bybusser på Danmarksgade er en
mulig konsekvens af målet om at fredeliggøre Nytorv.
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DANMARKSGADE - FREDERIKSTORV

ET AKTIVT TORV MED PLADS TIL DET ”SKÆVE”
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Grønthandlere og detail i stueetagen
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Skalaspring i arkitekturen og gaderummene

Kro, arkitektfirma og militærantikvitetsbutik ligger side om side

Uformelle mødesteder som fx “Pølsehuset”

DANMAKRSGADES POTENTIALER
FREDERIKSTORV - FRA UBRUGT FLADE TIL AKTIV PLADS FOR HELE BYEN

Frederikstorv er allerede i dag en plads med
midlertidlige byaktiviteter. Der er bl.a. grøntmarkeder to gange om ugen. Disse aktiviteter er
med til at understøtte Frederikstorv som hjertet
af Danmarksgadekvarteret. Med to fremtidige
buslinjer er der potentiale for at gøre disse aktiviteter tilgængelige for hele byen og skabe et
større flow på torvet. I et fremtidigt scenarie
er det altså vigtigt at samtænke Frederikstorvs
iboende potentiale med bussernes potentiale
for at bringe byens borgere til stedet og dermed
være med til at aktivere det. På denne måde
rummer Frederikstorv ikke kun et stort potentiale for lokalmiljøet men for hele byen.
Danmarksgadekvarteret er præget af kulturel
såvel som rumlig variation. Der findes mange
skalaspring i både gaderum og arkitektur lige-

som der findes et alsidigt udbud af uformelle
mødesteder samt detailhandel. Dette skaber
spændende og uforudsete samstillinger.
Frederikstorv som fleksibel plads med mulighed
for midlertidlige byaktiviteter passer rigtig godt
ind i dette kvarter og man kan derfor forestille
sig, at Frederikstorv med et busstop og større
flow får belæg for at udvide sit ”repatoire” med
flere temporære aktiviteter som loppemarked,
fælles dans, koncerter, filmvisninger m.m.
Desuden kan et busstop på Frederikstorv være
med til at skabe en bedre forbindelse mellem
Midtbyen og de nye byudviklingsprojekter syd
for Danmarksgade. For at en fremtidig buslinje
ikke deler Danmarksgade op er det afgørende
med gode overgangsmuligheder.

J!

HE

Fra lokal plads med grøntmarkeder...

Til en aktiv plads for hele byen!
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Nuværende situation
Plan 1:1000

DANMARKSGADE I ET FREMTIDIGT SCENARIE
INTEGREREDE BUSSTOPPESTEDER MED GOD KOMFORT OG MULIGHED FOR PASSAGE

I et fremtidigt scenarie hvor der vil køre busser ad Danmarksgade vil der være et busstop
i hver retning på Frederikstorv. Desuden er der
planer om, at Frederikstorv skal bruges endnu
mere aktivt med lokale ”events” og på denne
måde styrke sin position som lokalt, urbant
mødested.
Busstoppene placeres med et helle imellem sig
sådan, at biler ikke kan overhale en eventuel
standset bus. Denne foranstaltning øger trafiksikkerheden.
Fortovet på den nordlige side gøres en smule
bredere for at få plads til et læskur. Læskuret
øger komforten for de rejsende. Komfort spiller

Byaktiviteter på Frederikstorv (referencefoto)

Pavillioner på Frederikstorv (referencefoto)

Effektbelysningsprojekt (referencefoto)

en væsentlig rolle i forhold til at gøre offentlig
transport attraktivt. Fortovet gøres bredere sådan, at man kan passere læskuret og de eventuelt ventende uden problemer.
Ved busstoppet i vestgående retning (på ”torvesiden”) går plads og fortov ”i et” sådan, at
man oplever at man står af på pladsen når man
står af bussen.
Busstoppet integreres altså på en sådan måde
i pladsens samlede udtryk, at man med det
samme er en del af det aktive liv som foregår
på pladsen, når man står af bussen. Ud over
stoppet på Frederikstorv vil der i Danmarksgade scenariet også være et stop på Louise Plads.

Fortov og plads smelter sammen (referencefoto)
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DANMARKSGADE I DAG
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DANMARKSGADE I ET FREMTIDIGT SCENARIE
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At der i fremtiden muligvis skal køre bybusser på Nyhavnsgade er en
mulig konsekvens af målet om at fredeliggøre Nytorv og Østerågade.
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NYHAVNSGADE - STOPPET VED TOLDBOD PLADS
NYE FORBINDELSER TIL HAVNEFRONTEN
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Aktiviteter ved vandet
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Ophold langs kajen med udsigt til Limfjorden

Kulturinstitutioner og boliger langs havnefronten

Boliger langs havnen

Ophold på Toldbod Plads mellem den historiske
bykerne og havnen

NYHAVNSGADES POTENTIALER
STOPPET VED TOLDBOD PLADS - FRA GENNEMKØRSLESVEJ TIL EN NY ANKOMST TIL MIDTBYEN

Aalborgs havnefront har været igennem en rivende udvikling gennem de sidste årtier. Fra
udelukkende at huse industri giver Havnen i
dag rum til rekreation med fx Jomfru Ane Parken og aktivitetsområdet så vel som prominente kulturinstitutioner som Utzon Centeret og
Musikkens Hus. Disse funktioner fungerer fantastisk som attratktioner, hvilket gør at mange
af byens borgere bruger Havnen når de har et
ærinde eller skal benytte et af de mange tilbud.
Dog virker byen og Havnefronten nogen steder
adskilt, selvom de fysisk ligger i hinandens
umiddelbare nærhed.
En mulig ny buslinje som kører ad Nyhavnsgade kan være med til at binde by og havn
sammen.

Fra gennemkørselsvej...

Hvis man som bybus-bruger kører i bussen hver
dag bliver Havnefronten en del af ens dagligdag
og på denne måde bliver Havnen en integreret
del af bybus-brugernes bevidsthed frem for et
sted man kun kommer hvis man har et ærinde
der - fx hvis man skal besøge Musikkens hus.
Desuden kan stop på særligt udvalgte steder
som fx Toldbod Plads/Jomfru Ane Parken være
med til at generere et større flow til Havnens
aktiviteter.
Det er yderst vigtigt for at buslinjen bliver sammenbindende og ikke opdelende, at der skabes gode overgangsmuligheder for fodgængere,
samt at byrumsinventar eller mængden af trafik og kødannelse ikke blokerer for den visuelle
sammenhæng mellem by og Havn.

...Til en ny ankomst til Midtbyen
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Eksisterende forhold
Plan og snit 1:1000

NYHAVNSGADE I ET FREMTIDIGT SCENARIE
STOPPET VED TOLDBOD PLADS - GODE VISUELLE OG FYSISKE FORBINDELSER MELLEM BY OG HAVNEFRONT

I et eventuelt fremtidigt scenarie hvor der placeres busstop ved Toldbod Plads er det vigtigt,
at sigtelinjerne fra Østerågade og Lille Kongensgade til havnen bevares. På denne måde
bevares den visuelle forbindelse mellem by og
havnefront. De permanente busskure placeres
således udenfor denne sigtelinje.
Busstoppene udformes med perron sådan, at
cyklister frit kan cykle forbi, også selvom der
holder en bus med afstigende passagerer.

Stå af med udsigt til vandet - vestgående retning (referencefoto)

Stå af med udsigt til Toldbod plads - østgående retning (referencefoto)

Der er netop anlagt en fodgængerovergang i
området hvilket skaber gode krydsningsmuligheder for gående.

Perron for tryg afstigning af bussen - cyklister har
førsteret på cykelstien (referencefoto)

Når man står af på Toldbod plads har man en
skøn udsigt uanset om man kører i østgående
eller vestgående retning, idet man enten har
udsigt til vandet eller til byen. Disse to fantastiske udsigter understreger dette steds karakter
af at være særligt vigtigt.
Det er essentielt, at de urbane rum omkring
busstoppene udformes sådan, at de visuelle
forbindelser mellem by og havn ikke obstrueres. Desuden skal rummene udformes med
øje for at aktivere og understøtte de iboende
rumlige potentialer.

Ved hvert stoppested er et overdække Fodgængerovergang
så man kan vente i læ og ly på regnful- (referencefoto)
de og blædsende dage (referencefoto)
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NYHAVNSGADE I DAG
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NYHAVNSGADE I ET FREMTIDIGT SCENARIE
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Nærværende kapitel er et udsnit fra +BUS projektet. Jyllandsgades
transformation er således ikke som sådan muliggjort af
Midtbybussernes omlægning men har at gøre med indførelsen af
+BUSSEN.
Indførelsen af +BUSSEN er med til at muliggøre omlægningen af
Midtbybusserne og vises i dette review for at give et indtryk af det
samlede udbud af byrum.
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JYLLANDSGADE

FRA INDADVENDT BIL-STRÆKNING TIL INDBYDENDE BYGADE MED GRØNNE LOMMER
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KAROLINELUND
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GODSBANEAREALET

Ankomst til Jyllandsgade fra Kennedy Plads
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Trærækkerne langs Jyllandsgades nordlige side

Den indre række med store træer og ydre række med små træer

Den sydlige side af jyllandsgade med småindustri i dag

JYLLANDSGADES POTENTIALER
FRA INDADVENDT BIL-STRÆKNING TIL INDBYDENDE BYGADE MED GRØNNE LOMMER

Jyllandsgade stækker sig fra Sønderbro og helen vejen til John F. Kennedys Plads. Det er
en bred vej som i lang tid har ageret ”byfront”
mellem Midtbyen og det resterende Aalborg. I
takt med, at Aalborg vokser og der igangsættes nye byudviklingsprojekter som fx Hjulmager
Kvarteret og Godsbanen skifter Jyllandsgades
rolle. Fra før at have omkranset Midtbyen skal
den nu være med til at binde det eksisterende
bymiljø i nord sammen med det nye bymiljø i
syd. Jyllandsgade skal altså gå fra at være indadvendt strækning designet til biler til at være
en urban rygrad med attraktive opholdsrum.

Jyllandsgade er en meget vigtig vej for det trafikale netværk i Aalborg - både for busser og
biler. I fremtiden vil der køre +BUSSER, biler,
cykler og muligvis Bybusser.
Der står i dag nogle fantastisk smukke, gamle
træer på Jyllandsgade og derudover forbinder
den centrale grønne områder i Aalborg - nemlig
Åparken og Karolinelund.
For at styrke Jyllandsgades identitet i fremtiden
er det vigtigt, at de eksisterende træer bevares
og at den grønne identitet styrkes og dyrkes.
Dette gøres ved at skabe grønne lommeparker
og lade tracéet vige for de eksisterende, bevaringsværdige træer.

?

Fra en indadvendt strækning designet til biler...

...Til en indbydende bygade med grønne og urbane lommer
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Fortov

Jyllandsgade med +BUS
Snit

Jyllandsgade med +BUS
Planudsnit

JYLLANDSGADE I ET FREMTIDIGT SCENARIE
EN INDBYDENDE BYGADE MED GRØNNE OG URBANE LOMMER

I et fremtidigt scenarie er det vigtigt, at Jyllandsgade lever op til sin nye rolle som urban
”rygrad” mellem den eksisterende Midtby og
de nye udviklingsområder med Hjulmagerkvarteret og Godsbanen. Dette gøres ikke kun ved
at skabe gode trafikale løsninger men også
ved at designe et gaderum som i sin skala og
udformning også er designet til mennekser og
ikke kun til hårde trafikanter.
For at Jyllandsgade lever på til sin fremtidige
rolle som bindeled mellem den eksisterende
Midtby i nord og de nye udviklingsprojekter

Grøn allé med tilknyttede byrum (referencefoto)

Grøn allé (referencefoto)

En grøn forplads som inviterer ind (referencefoto)

i syd er det vigtigt, at der skabes gode overgangsmuligheder som er placeret relevant iforhold til bløde trafikanters færden i byen.
De grønne kvaliteter som gaden allerede besidder understreges og udbygges. Dette gøres ved
at vejprofilet udformes sådan at det ”viger” for
de smukke, gamle træer. At de eksisterende
træer bevares skaber ikke kun skønne rekreative værdier men er også med til at bygge bro
mellem fortid og fremtid - mellem hvordan Jyllandsgade ser ud i dag og hvordan den vil se
ud i fremtiden.

Et grønt byrum langs en vej (referencefoto)
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JYLLANDSGADE I DAG
Nærværende kapitel er et udsnit fra +BUS projektet. Jyllandsgades
transformation er således ikke som sådan muliggjort af Midtbybussernes
omlægning men har at gøre med indførelsen af +BUSSEN.
Indførelsen af +BUSSEN er med til at muliggøre omlægningen af
Midtbybusserne og vises i dette review for at give et indtryk af det samlede
udbud af byrum.
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JYLLANDSGADE
I ET FREMTIDIGT SCENARIE

Som nævnt, er det vigtigt at Jyllandsgade bevarer sin grønne karakter med sine
store gamle træer, hvormed cykel- og fordgængertracés forløb formet derefter.
Der er mulighed for mulighed for at styrke gaden grønne karakter ved at opgradere
tilstødende byrum med grønne tiltag.
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POTENTIALER FOR BYMILJØ

HELHEDS- OG STEDSSPECIFIKKE BETRAGTNINGER
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By- og gaderum hvor det er et mål, at de skal omdannes for at fredeliggøre Midtbyen
By- og gaderum der muligvis vil blive påvirket ved at få en buslinje som en konsekvens
af målet om at fredeliggøre Midtbyen
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Disse byrums stedsspecifike
potentialer er udfoldet i
dette kapitel

OPSAMLING - PÅVIRKNING AF BYMILJØ
HELHEDSBETRAGTNING

Ved at omlægge bybusserne vil store dele af
den centrale Midtby blive fredeliggjort. Dette
sker ved, at Midtbyen betjenes af kollektiv trafik ved at buslinjerne omlægges til at køre uden
for de traditionelle handels- og gågadeområder.
Forudsætningen for dette review er, at det er et
mål at fredeliggøre Nytorv og Østerågade. Dette
betyder, at linjeføringen skal omlægges til et af
alternativerne som er gennemgået i dette kapitel. En mulig omlægning vil dog ikke kun have
konsekvenser af trafikmæssig karakter som de
foregående sider har belyst men også have konsekvenser for de berørte by- og gaderum (Vingårdsgade, Danmarksgade, Nyhavnsgade og
Jyllandsgade).
Ved fredeliggørelsen af Midtbyen er der potentiale for større, sammenhængende områder
hvor fodgængere og cyklister bliver prioriteret
fremfor hårde trafikanter. Et bymiljø med bløde
trafikanter i højsædet vil fremstå som en samlet
oplevelse og som let fremkommeligt.

By- og gaderum hvor der tillægges et busstop
eller buslinje er mindre besøgte byrum end
Nytorv og Østerågade og ligger desuden uden
for de traditionelle handels- og gågadeområde i
Midtbyen. Med de nye busstop har disse byrum
mulighed for at blive tilført liv af de nye busstop. De har altså mulighed for i højere grad at
blive tilgængelige for og besøgt af byens borgere.
Det er vigtigt, at disse byrum udformes på en
sådan måde, at de fremstår som velfungerende, velintegrerede byrum som forbinder deres
respektive omkringliggende funktioner og byrum frem for at dele op.
Det er et mål i Aalborg Kommune, at kollektiv trafik og de bløde trafikanter prioriteres i
Midtbyen. Ved etablering af +BUSSEN samt
omlægning af bybusser, vil der både være god
betjening af Midtbyen af kollektiv trafik og
samtidig har omlægningen et stort potentiale
til at virke som løftestang for at optimere Midtbyens byrum til fordel for de bløde trafikanter.

81

HAVNEN
Shopping
BOULEVARDEN

REKREATION
VESTERBRO

Øs
ter
å

ga

de

Caféer mm.

Dan

BUDOLFI PLADS
Ny

Vin

tor

går

v

mar

dsg

ksg

ade

Nyh
Toldbod
plads

ade

SHOPPING

Godsbanen

FREDERIKSTORV

BOULEVARDEN

KULTURINSTITUTIONER

Havnebad
mm.

avns

gad

e

CREATE

Skt. Hansgade

LØKKEGADE

Hjulmagerkvarteret
Midtbyen

Nytorv og Østerågade

Vingårdsgade

Danmarksgade

Nyhavnsgade

Det er et mål at fredeliggøre Nytorv og Østerågade sådan, at der i fremtiden ikke vil køre bybusser. På Østerågade vil der i fremtiden køre
+BUS samt Metrobus 1. Fredeliggørelsen frigiver et potentiale til at udvikle byrummene.

En mulig konsekvens af at fredeliggøre Nytorv
og Østerågade er, at der i fremtiden vil køre
busser i Vingårdsgade. Vingårdsgade udgør en
vigtig forbindelse mellem Boulevarden og Vesterbro og er derudover en del af det historiske
kvarter med Budolfi kirke og det historiske museum. Specielt for busser og cyklister er Vingårdsgade en særlig vigtig forbindelse. Antallet
af buslinjer gennem Vingårdsgade kan påvirke
byrumsoplevelsen idet der vil være mere støj og
mindre visuel sammenhæng på tværs af gaden
jo flere busser der holder i gaden.

En mulig konsekvens af at fredeliggøre Nytorv
og Østerågade er, at der i fremtiden vil køre
busser i Danmarksgade.

En mulig konsekvens af at fredeliggøre Nytorv
og Østerågade er, at der i fremtiden vil køre
busser i Nyhavnsgade.

Frederikstorv er ”hjertet” i Danmarksgade og er
med sine midlertidlige byrumsaktiviteter med
til at skabe grobund for et et lokalt liv. Stoppet på Frederikstov kan være med til at gøre de
lokale aktiviteter på torvet endnu mere tydelige
og tilgængelige for resten af byen.

Nyhavnsgade ligger attraktivt placeret med
havnen på den ene side og den historiske bykerne på den anden. Området omkring havnen
er præget af rekreative flader og kulturelle institutioner. Desuden er det at opholde sig tæt
på havnerummet en intens oplevelse visuelt og
fysisk (udsigten til de åbne vidder omkring havnen, duften af vandet, blæsten på huden mm).

Strækningen fra Nordkraft i øst og Nytorv
i vest forbinder de store kulturinstitutioner
(Nordkraft, Musikkens Hus og Medborgerhuset) med Midtbyens livlige handelsgader.
Desuden er Nytorv mellem Salling og Slotsparken en vigtig destination for detailhandlen
i Midtbyen. Denne rolle styrkes af den nære tilknytning til Gabelstorv og det fremtidige Friis.
Denne rolle forpligter og skal udnyttes best
muligt som katalysator for et aktivt bymiljø.
Det er essentielt, at Nytorvs potentiale til at være
butiks- og cafétorv i umiddelbar sammenhæng
med de omkringliggende butiksstrøg udnyttes
og dette iboende potentiale skal derfor være i
højsædet når det fremtidige torv skal designes.
I designet af Nytorv skal man have for øje både
at prioritere, at byrummet fremstår som et hele
samtidig med, at forholdene for cyklister og gåene optimeres. Desuden skal varekørslen kunne
afvikles effektivt. Slutteligt skal der være en
god forbindelse for fodgængere på tværs fra
Salling til Slotsparken.
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I fremtiden vil rollen som centralt mødested i
byen understøttes gennem det nye byggeri på
grunden som også indeholder et stort, grønt
rum*. Idet der vil holde busser på det meste af
Vingårdsgade er det altafgørende, at gadeprofilet ændres for at gøre bedre plads til fodgængere og for at det ikke skal opleves klaustrofobisk. Desuden er et bredere fortov fordelagtigt
for at aktivere de udadvendte stueetager mest
muligt. Dog vil cyklisterne opleve Vingårdsgade
som utryg idet de skal holde bag busserne på
kørebanen. Dette kan have en indirekte virkning på fodgængerne.
I varianten af Vingårdsgade-alternativet, hvor
stoppestederne flyttes fra Vingårdsgade til det
eksisterende stoppested på Boulevarden, vil
trygheden og fremkommeligheden for cyklister forbedres, og samtidig skabes der bedre
rammer for byliv og ophold på fortovsarealer i
Vingårdsgade.
*

Omdannelsen af Vingårdsgade og Budolfiplads vil ske under
alle omstændigheder - uanset om Bybussernes linjeføring kommer til at løbe gennem Vingårdsgade eller ej.

Desuden kan et busstop på Frederikstorv være
med til at skabe en bedre forbindelse mellem
Midtbyen og de nye byudviklingsprojekter syd
for Danmarksgade. For at en fremtidig buslinje
ikke deler Danmarksgade op er det essentielt
med gode overgangsmuligheder.
Gaderummet i den østlige del af Danmarksgade fremstår smalt hvorimod gaden fra Frederikstorv og vestpå ”åbner mere op” med et
bredere gaderum, kig til gårdhaver, tilbagetrukne facadelinjer, lommeparker mm. Gaderummet i den smalle, østlige del af Danmarksgade
vil være lidt mere udfordret og måske opleves
lidt ”klemt” med en eventuel buslinje end den
brede, vestlige del. På den anden side kan man
argumentere for, at brugen af gaderummet i
den østlige del ikke kommer til at ændre sig
idet den heller ikke i dag bruges til ophold.

Nye mulige bustop langs Nyhavnsgade kan
være med til at binde by og havn sammen.
Hvis man som borger kører i bussen hver dag
bliver havnefronten en del af ens dagligdag og
på denne måde bliver havnen en integreret del
af folks bevidsthed frem for et sted man kun
kommer hvis man har et ærinde der - fx hvis
man skal besøge Musikkens hus. Desuden kan
busstoppene være med til at øge besøgstallene
for havnens destinationer.
Det er yderst vigtigt for at hverken byrumsinventar eller mængden af trafik og kødannelse
ikke blokerer for den visuelle sammenhæng
mellem by og havn.

OPSAMLING - PÅVIRKNING AF BYMILJØ

JOHN F. KENNEDY’S
PLADS
Midtbyen
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STEDSSPECIFIKKE BETRAGTNINGER FOR DE PÅVIRKEDE BYMILJØER
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Godsbanen
KAROLINELUND

Jyllandsgade
Ved at tilføre +BUSSER i Midtbyen muliggøres
omlægningen af bybusserne. Man kan på denne måde sige, at +BUSSERNE er en forudsætning for, at bybusserne omlægges og dermed
for dette review.
I fremtiden vil der køre +BUSSER i Jyllandsgade og det er altafgørende at dette bruges som
løftestang til at optimere by- og gaderummet.
Jyllandsgades rolle i byen ændrer sig i disse
år. Fra at have været ”byfront” designet til
biler vil det være relevant at den i fremtiden
får karakter af at være en sammenbindende
urban rygrad med attraktive opholdsrum. Dette
skyldes, at områder som Godsbanearealet og
Hjulmagerkvarteret er de blandt de fremtidige
byudviklingsprojekter.

Afsnittene på modstående side beskriver områderne som bliver berørt af busomlægningen
- enten ved at få et nyt busstoppested og dertilhørende buslinje eller ved at få nedlagt et
stoppested. Afsnittet belyser de enkelte steders
potentialer og udfordringer via stedsspecifikke
betragtninger, for selvom det kan være attraktivt for det ene sted at blive ”fredeliggjort” ved
at et busstop nedlægges er ikke nødvendigvis
attraktivt for et andet sted.

•

Funktionerne på og omkring stedet

•

Stedets størrelse og oplevelsen af skalaen
på stedet (er det fx et stort, åbent rum
eller en smal gade med høje bygninger?)

•

Stedets ”rolle” i byen (hvordan indskriver
stedet sig i byens store sammenhæng,
hvad er stedets ”karakter” og er der vigtige forhold som der skal tages hensyn til
i denne sammenhæng?)

Man må altså analysere de specifikke steder og
på denne måde opnå en samlet forståelse af

•

Er det i forvejen et besøgt sted og har det
derfor ”brug” for at blive fredeliggjort eller er det et mindre besøgt sted og kan
det derfor have gavn af at blive tilført liv?

stederne og herudfra vurdere påvirkningen af
bymiljøet ved ændringen i busnetværket. Fokuspunkter i analysen drejer sig om:

Jyllandsgade har mange iboende potentialer.
Særligt dens gamle, flotte træer langs vejen og
tilknytning til omkringliggende grønne områder
skal styrkes. Dette gøres ved at +BUS tracéet
”viger” for de smukke gamle træer og desuden
ved at etablere frodige, grønne byrum og lommeparker.
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ANBEFALINGER

ANBEFALINGER FOR TRAFIKALE OMLÆGNINGER OG BYRUM
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ANBEFALINGER
TRAFIKALE OG BYRUMSMÆSSIGE KONKLUSIONER

Indledning
Dette kapitel rummer en samlet anbefaling.
Hovedpointerne er fremhævet i rød. De sammenlignende pointer er skrevet i ”Tuborgklammer” i toppen og bunden af siden.
Med anlæggelsen af +BUS-linjen har Aalborg
en unik mulighed for at fredeliggøre centrale
dele af Midtbyen og samtidig opretholde en god
kollektiv trafikbetjening.
Nærværende studie har undersøgt forskellige
trafikale løsninger for bybussernes linjeføring
gennem Midtbyen som alternativ til henholdsvis Østerågade og Boulevarden mellem Limfjordsbroen og Aalborg Station samt Østerågade
og Nytorv mellem Aalborg Station og Østerbro.
I studiet er analyseret både trafikale og byrumsmæssige konsekvenser af omlæggelserne.
Det vurderes, at det med etableringen af
+BUS-linjen er muligt at flytte bybusserne fra
både Østerågade og Nytorv, uden at det vil gå
mærkbart ud over den kollektive trafiks betjening af Midtbyen.
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Østerågade og Nytorv
De centrale byrum i Midtbyen der påvirkes af
omlægningen af bybusserne kan opdeles i to
kategorier:
•

•

Byrum hvor der i et fremtidigt scenarie
ikke vil køre bybusser: Nytorv og Østerågade
Byrum hvor der i et fremtidigt scenarie vil
køre flere bybusser end i dag: Prinsensgade, Vingårdsgade, Nyhavnsgade, Danmarksgade eller Jyllandsgade

Forskellen på disse to kategorier er desuden, at
de er placeret meget forskellige steder i Midtbyen. Nytorv og Østerågade er placeret i centrum af handels- og butikslivet i Midtbyen, og
er i forvejen et meget besøgte byrum. Prinsensgade, Vingårdsgade, Nyhavnsgade, Danmarksgade og Jyllandsgade omkranser i højere grad
Midtbyen og er mindre besøgte byrum i dag.
Desuden ligger de sidstnævnte byrum uden for
de traditionelle handels- og butiksstrøg.
Byrumsmæssigt er succeskriteriet, om omlægningen af bybuslinjerne kan bruges som løftestang til at optimere de respektive urbane rum.
Trafikalt er det vigtigt, at de alternative linjeføringer er direkte, at buskørslen er mulig at gennemføre, at oplandet dækker Midtbyen samt at
rejsetiden holdes relativt lav.

Det er et mål at flytte bybusserne fra Østerågade og Nytorv for i højere grad at skabe bedre
plads for +BUS-linjen og de bløde trafikanter i
området, samt for at skabe et mere attraktivt og
rekreativt byrum centralt i Midtbyen i Aalborg.
Konkret vil betjeningen af de centrale dele af
Midtbyen ved Nytorv blive en smule forringet
ved en omlægning, idet der vil være færre direkte busforbindelser til området omkring Nytorv. Generelt vil Midtbyen dog fortsat være
godt dækket af den kollektive trafik ved en
omlægning, idet Midtbyen, herunder Nytorv,
både i Nyhavnsgade- og Danmarksgade-alternativerne fortsat vil være indenfor 400 m gangafstand fra de nærmeste stoppesteder. Omlægningen vil således medføre længere (og kortere)
gangafstande afhængig af turmål. Desuden vil
man ved en omlægning af bybustrafikken fra
Nytorv undgå de fremkommelighedsproblemer,
som bybusserne oplever i dag i myldretiden på
strækningen mellem Medborgerhuset og Braskensgade. På den baggrund vurderes det, at
der ikke er nogle væsentlige hindringer for, at
bybusserne flyttes fra Østerågade og Nytorv.
Herved vil bylivet og uderummet omkring Nytorv i højere grad kunne udvikles.
Byrumsmæssigt er Østerågade og Nytorv placeret centralt i Midtbyen. I det illustrerede fremtidige scenarie vil der ikke køre busser. Uden
busser rummer Nytorv potentialet til at være et
sammenhængende byrum, hvor bløde trafikan-

ter og et aktivt og udadvendt byliv prioriteres.
Vejprofilet kan gøres væsentligt smallere end i
dag, og kan udformes med en anden belægning
end asfalt. Desuden vil der være plads til flere
træer. En omlægning af bybusserne, hvor Nytorv
fredeliggøres, rummer derfor muligheden for en
styrket, sammenhængende ”kerne” i Midtbyen,
hvor gågadeforløbene vil opleves som mere sammenhængende, end tilfældet er i dag. Potentialet kan udnyttes optimalt ved at give byrummet
mulighed for, at de omkringliggende facader
indrettes med udadvendte funktioner, som har
mulighed for at aktivere uderummet, samt at
byrummet beplantnings-, belægnings- og inventarmæssigt designes som et sammenhængende
urbant rum fra facade til facade med gode opholdsmuligheder. For at sikre at der kan være
varekørsel samt at cyklisterne har fri passage,
skal et område indrettes uden gadeinventar eller
beplantning. I designet af Nytorv skal man have
for øje både at prioritere, at byrummet fremstår
som et hele samtidig med, at der er gode forhold
for cyklister samt at vareleveringen kan afvikles.
Fraværet af læskure og andet inventar ved de
nedlagte bus-stoppesteder vil desuden styrke
oplevelsen og brugsværdien af stedet ud fra et
byrumsmæssigt og handelsmæssigt perspektiv.
Det vurderes altså, at en omlægning af bybusserne med et fredeliggjort Nytorv, har stort potentiale til at forbedre byrummet.

Vingårdsgade og Prinsensgade er alternativer for de nuværende bybuslinjer ad Østerågade og Boulevarden mellem Limfjordsbroen og Aalborg Station (buslinje 12 og 13). Alternativerne minder trafikalt om hinanden, og adskiller sig stort set kun på placeringen af stoppestedet i Vingårdsgade/
Prinsensgade samt de nødvendige anlægsmæssige tiltag for at kunne realisere projekterne.
Som alternativ til bybussernes kørsel i Østerågade vurderes Vingårdsgade-alternativet mest attraktivt pga. stoppestedets tættere placering på de
centrale dele af Midtbyen samt gadens dedikeret anvendelse for fodgængere og kollektiv trafik.

Prinsensgade

Vingårdsgade
De undersøgte alternativer til Østerågade mellem Limfjordsbroen og Aalborg Station er henholdsvis et alternativ via Vingårdsgade og et
alternativ via Prinsensgade. Trafikalt minder
alternativerne om hinanden, idet rejsetiden
mellem Limfjordsbroen og Aalborg Station og
stoppestedernes dækning af Midtbyen stort set
er ens i begge alternativer. I begge alternativer er det nødvendigt at udbygge stoppestedet
på Vesterbro, så det kan håndtere op til fire
samtidigt standsende busser. Desuden vil det
være nødvendigt at udbygge stoppestederne i
Vingårdsgade og i Prinsensgade i hver sit alternativ.
Stoppestedet i Vingårdsgade-alternativet vurderes at være placeret mere attraktivt for de
kollektivt rejsende end stoppestedet i Prinsensgade-alternativet. Dets nærhed til Budolfi
Plads samt det bymæssige centrum nær Nytorv
gør, at flere rejsende ikke behøver at foretage et
ekstra buslinjeskift, ved enten Vesterbro eller
Aalborg Station for at komme frem til de mere
centrale områder i Midtbyen.
Udformningen af Vingårdsgade med brede
fortove, skaber gode forhold for gående samt
på- og afstigere fra den kollektive trafik. Dog
gør fraværet af cykelstier eller -baner i gaden

samt de smallere kørebaner, at cyklister vil
kunne føle sig presset både bagfra og forfra af
bybusserne. Det kan derfor være relevant, at
lede cyklisterne af alternative ruter eller at genoverveje udformningen af Vingårdsgade mht.
cykelstier eller buslommer. Sidstnævnte mulighed vil dog kræve, at man også tager stoppestedet (rundt om hjørnet) på Boulevarden ved
Rådhuset i brug, for at få plads til de samtidigt
holdende buslinjer.

Som nævnt minder Prinsensgade-alternativet
om Vingårdsgade-alternativet trafikalt. De vil i
kombinationen med +BUS-linjen have nogenlunde det samme stoppestedsopland og rejsetiden er heller ikke særlig forskellig, alternativerne imellem. Dog vil Vesterbro-stoppestedet
være det tætteste stoppested på Midtbyen i
Prinsensgade-alternativet, hvorimod det vil
være Vingårdsgade stoppestedet, som er tættere på i Vingårdsgade-alternativet.

Udformes stoppestedet i Vingårdsgade uden
buslommer (hvilket vil skabe plads til de bredere fortov), vil busserne skulle køre frem til
den nærmeste foran-holdende bus og standse.
Herved kan der skabes en lille usikkerhed hos
passagererne, da de ikke helt kan vide sig sikker på, hvor netop deres bus vil holde fra gang
til gang.

Det vil være nødvendigt at forlænge de eksisterende perroner ved Prinsensgade stoppestedet
for at have kapacitet nok til 3 samtidigt holdende busser. Skabes der plads til 3 sammenhængende buslommer ved det eksisterende stoppested, vil det ikke være muligt med en fuld
åbning af Danmarksgade mod Prinsensgade,
da stoppestedsplaceringen til give oversigtsmæssige problemer for højresvingende bilister
fra Danmarksgade. Alternative placeringer vil
ske på bekostning af parkeringspladser og cykelstier i Prinsensgade.

Fra et byrumsmæssigt perspektiv vurderes det
ikke at stoppestederne i Vingårdsgade vil påvirke gaderummet negativt. Der vil i fremtiden
anlægges brede fortove, hvorfor det vurderes,
at gaden ikke kommer til at virke ”klaustrofobisk” for gående. Dog kan gaden godt komme
til at virke ”klaustrofobisk” for cyklende hvis
de ”klemmes inde” mellem busserne som beskrevet ovenfor.

Sammenligning af Vingårdsgade, Danmarksgade
og Nyhavnsgade findes på næste side

Fortsættes på næste side...
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Nyhavnsgade, Danmarksgade og Jyllandsgade er alle alternativer for de nuværende buslinjer ad Nytorv mellem Aalborg Station og Østerbro (buslinje 11 og 14). Alternativerne har hver især fordele og
ulemper, men trafikalt er de alle mulige alternativer.
Baseret på de trafikale analyser vurderes Danmarksgade-alternativet, som det mest fordelagtige alternativ til de nuværende buslinjer via Nytorv. Rejsetiden i alternativet er kortere end i dagens
situation og betjeningsoplandet næsten det samme. Dog med færre direkte forbindelser til de centrale dele af Midtyen.

Nyhavnsgade
Nyhavnsgade-alternativet har den længste rejsetid mellem Aalborg Station og Østerbro og en
større usikkerhed for rejsetiden i myldretiden
i forhold til de andre alternativer. Herudover
kræver alternativet (hvis det kombineres med
Vingårdsgade-alternativet), at Vingårdsgade og
Vesterbro stoppestederne udbygges til at kunne
håndtere op til 5 samtidigt holdende busser.
Dette er muligt at etablere begge steder, dog
ikke med buslommer i Vingårdsgade, hvor man
dog kan skaffe nok buslommer, ved at inddrage
stoppestedet på Boulevarden ved Rådhuset.
Generelt optræder de samme udfordringer i
dette alternativ, som i Vingårdsgade-alternativet, og endda i endnu højere grad, hvis de to
alternativer bliver kombineret, da der herved
vil komme flere busser på Vesterbro og i Vingårdsgade.
Anlægsmæssigt vil det være nødvendigt at foretage adskillige ombygninger af krydset Gammel Strandvej/Vesterbro, hvis bybusserne skal
kunne foretage højresving i krydset. Alternativt
skal bybusserne køre ad en anden rute til og fra
Nyhavnsgade. De mest oplagte alternative ruter
indebærer dog enten en yderligere omvej eller
at fremkommeligheden kan blive forringet for
+BUS-linjerne.

Det vurderes ikke, at det øget antal busser vil
forringe fremkommeligheden for biltrafikken
på Vesterbro eller Nyhavnsgade betydeligt.
Dog vil udformningen af de nye stoppesteder
på Nyhavnsgade, hvor busserne vil holde på
kørebanen og spærre for biltrafikken ved stoppestederne, forårsage af bilisternes fremkommelighed vil blive forringet betragteligt på
strækningen i forhold til i dag. Alternativt kan
buslommer implementeres ved stoppestederne
i stedet. Nyhavnsgade-alternativet opnår det
største stoppestedsopland for buslinje 11 og
14, og vil medføre, at kultur- og uddannelsesinstitutioner nær vandet får direkte kollektive
forbindelser.
Ud fra de foretagne byrumsanalyser og det illustrerede scenarie, vurderes det ikke, at eventuelle fremtidige buslinjer vil påvirke byrummet
omkring Nyhavnsgade og Toldbod Plads negativt. Derimod må det konkluderes, at tilføjelsen
af busstop i dette byrum kan bruges som løftestang til at gøre denne del af byen mere besøgt,
binde havn og by sammen og rummer et potentiale til at skabe en ny ankomst til bymidten.

Danmarksgade

Jyllandsgade

Danmarksgade-alternativet ligger tæt op ad den
nuværende betjening af Nytorv mht. rejsetid og
opland, dog med færre direkte forbindelser til
kultur- og handelsområder. Alternativet kræver
flere omfattende anlægsmæssige tiltag i Danmarksgade, før at tunge køretøjer kan benytte
gaden regelmæssigt og alternativet realiseres,
herunder fjernelse af parkeringspladser, sideheller mm., justering af kantsten og stopstreger mv. samt etablering af signalregulering i
krydset mellem Danmarksgade og Løkkegade.
Desuden skal det undersøges nærmere, om kørebanens underlag skal udskiftes og forstærkes
for at mindske belastningen i gaden i forhold til
støj og rystelser.

Jyllandsgade-alternativet er det mest direkte og
hurtige alternativ til at forbinde Aalborg Station
og Østerbro, men til gengæld har alternativet
et betjeningsområde, der ikke dækker centrale
dele af Midtbyen.

Det vurderes, at tilføjelsen af busstop i dette
byrum kan være med til at styrke den allerede
igangværende planlægning om at gøre byrummet mere besøgt og gøre de midlertidige byrumsaktiviteter tilgængelige for hele byen.

Nyhavnsgade, Danmarksgade og Vingårdsgade findes i udkanten af Midtbyen, og har derfor andre forudsætninger og potentialer end Nytorv. I de illustrerede fremtidige scenarier vil der køre busser i nogle af disse gader.
Ud fra de foretagne byrumsanalyser og de illustrerede scenarier, vurderes det ikke, at eventuelle fremtidige buslinjer vil påvirke disse byrum negativt. Derimod må det konkluderes, at tilføjelsen af busstop i disse byrum kan bruges som løftestang til at gøre byrummene mere besøgte, og har
potentiale til at skabe nye destinationer og omdrejningspunkter i udkanten af Midtbyen.
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Da bybusserne vil kunne benytte sig af +BUSlinjens tracé på Jyllandsgade vil de opnå en
god fremkommelighed og regularitet. Stoppestedet ved Politigården placeres i busbanen
og opføres uden buslommer, således at bybusserne (og +BUSserne) vil holde i forlængelse
af hinanden. Dette kan, som i Vingårdsgadealternativet, skabe en lille usikkerhed hos passagererne, da de ikke med sikkerhed ved, hvor
netop deres bus holder fra gang til gang. Stoppestedet vil med dets ca. 75 m i øvrigt være på
kapacitetsgrænsen, da der skal holde op mod 6
busser samtidigt i hver retning i myldretiden.
Dog vil eventuelle kødannelser hurtigt kunne
afvikles og desuden ikke påvirke den øvrige trafik, da busserne kører i eget tracé her.
Byrumsmæssigt er det essentielt at Jyllandsgades karakter som grøn rygrad styrkes. Det
er altså altafgørende at det fremtidige vejprofil
udformes med henblik på at bevare de smukke
træer ligesom det er vigtigt at der bliver skabt
nogle gode, grønne lommeparker.
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Referencebilleder
Samtlige referencebilleder er uden ophavsret og må derfor
ikke publiceres uden, at rettighederne til billederne er opnået.
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