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INDLEDNING
STIGSBORG HAVNEFRONT

Havneaktiviteterne på den centrale havnefront er en stor udfordring
for udviklingen af Stigsborg som en integreret del af Aalborg og
Nørresundby. At der tidligt etableres en lettilgængelig og højklasset
kollektiv trafikforsyning af området, er dermed både en afgørende
del af den blivende infrastruktur og af den mentale omdannelse og
integration af området i hele Aalborg og Nørresundby. Det vil være med
til at sikre den fleksibilitet, som de store ubekendte i områdets udvikling,
nødvendiggør.
Aalborg Kommune og det fremtidige udviklingsselskab har brug for
et robust og fleksibelt styringsredskab som grundlag for en løbende
udvikling af bydelen. Udviklingsplanen for Stigsborg skal være det
centrale redskab til at sætte udviklingen af området i gang og holde
det på sporet. Det mangeårige perspektiv for udviklingen af Stigsborg
kræver en realistisk forståelse og anerkendelse af, at udviklingsplanen
skal kunne håndtere en høj grad af usikkerhed og dermed fleksibilitet;
udviklingen hverken kan eller skal styres i detaljer.
Foruden hovedgreb og vision, indeholder udviklingsplanen en styrende
fysisk helhedsplan med en robust etapeplan og et strategisk beredskab,
som også omfatter en økonomisk plan.
•

•
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Den fysiske helhedsplan udmønter visionen i en fysisk grundstruktur
– områder, byrum, funktioner, skala og forbindelser – og gør
udviklingsplanen konkret og kommunikérbar. Den fysiske plans
robusthed ligger i en klarhed på tre niveauer: 1) en enkel og klar
grundstruktur, 2) principper for bebyggelse, landskab og trafik/
parkering, som udgør et fleksibelt grundlag for 3) bygningers,
bebyggelsers og byrums konkrete form. På den måde er den fysiske
plan på én gang meget konkret – alle kan forholde sig til den nu og
her – og robust, idet den rummer en stor fleksibilitet over tid.
Etapeplanen beskriver, hvordan Stigsborg kan udvikle sig over
tid – og hvordan bydelen i den lange udviklingsproces løbende
kan udvikle sig og samtidig fungere både i en dagligdag og i
Aalborgs liv i det hele taget. Etapeplanen er robust i og med, at
delområderne både økonomisk og funktionelt er relativt uafhængige
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af udviklingsrækkefølgen.

•

Strategierne for udviklingen beskriver, hvordan området ikke blot
bliver til et stykke fysik, men til en levende bydel med relevans for
både områdets umiddelbare brugere, for Nørresundby, for Aalborg
og i sidste ende for den store omverden. Delstrategiernes styrke
ligger i, at de klart beskriver mål og forudsætninger og samtidigt
konkret peger på relevante og effektfulde åbningstræk.

FYSISK
PLAN

Den økonomiske plan sætter den fysiske helhedsplan og etapeplanen
på formel og beskriver, hvordan økonomien i planen hænger sammen
fra start til slut. Udgangspunktet er en økonomimodel, som med en
solid, positiv balance i alle delområder giver maksimal fleksibilitet i
forhold til udviklingshastighed og -rækkefølge, og samtidig et stort
råderum til håndteringen og udviklingen af den fysiske infrastruktur,
mobilitetsløsninger, midlertidige aktiviteter og den sociale og
kommercielle infrastruktur i området.

Bæredygtig byudvikling er en forudsætning for - og en forståelsesmæssig
ramme om - alle de valg og forudsætninger, der ligger til grund
for udviklingsplanen. Men det handler også om en balance mellem
hensyn – den gode by kan ikke sættes på formel. Vi har, i arbejdet med
udviklingsplanen, brugt DGNB-metoden som et referenceapparat. Det
sikrer, at der vil kunne gennemføres en certificering af Stigsborg eller
dele af bydelen på et senere tidspunkt. En indledende screening peger
på muligheden for at opnå et DGNB guld-certifikat for hele bydelen. Det
redegør vi nærmere for på side 27.
Markedet kalder på boliger i Stigsborg, og boliger udgør en afgørende
del af det økonomiske fundament for udviklingsplanen. Det er her
tyngden ligger i det byggede program. Men området skal ikke blot
være et boligområde. Stigsborg skal være en helstøbt bydel. Der er et
stort potentiale i at involvere hele Aalborg i udviklingen af Stigsborg
Havnefront – både som en del af dagliglivet for borgerne i hele byen,
som en del af det omfattende rekreative netværk omkring Limfjorden,
som en del af erhvervsbyen Aalborg – og som en brik i udviklingen af
Aalborg som videns- og universitetsby.
Det ligger helt grundlæggende i vores holdning til Stigsborg, at bydelen
skal udvikles med øje for løbende læring, implementering af smarte
teknologiske løsninger, inddragelse af universitet og industri – og at
bydelen som helhed kan fungere som en vidensbase og som et levende
laboratorium for byens liv og byens infrastruktur. Den smarte og den
lærende by er rammen, som kan samle byens aktører og de vigtigste
drivere for forandring omkring udviklingen af Stigsborg. Dermed ser
vi ikke ’Smart city’ som et selvstændigt mål eller styringsredskab – og
dermed heller ikke som en strategisk indsats, men som en naturlig del
af den fremtidige bydel. Det er et udtryk for en stærk ambition om en

STRATEGISK
PLAN

H

•

VE DG R E
O

B

Stigsborg er det næste kapitel i historien om Aalborgs transformation
fra industriby til internationalt orienteret universitets- og kulturby. Vi
åbner dermed også et nyt kapitel i historien om, hvordan det er lykkedes
for Aalborg at udvikle fjorden og havnefronten som et kæmpestort
byrum – til inspiration for mange andre byer. Det er – ikke mindst fordi
byens mange aktører har kunnet samarbejde og holde fokus – lykkedes
for Aalborg at bruge udviklingen til ikke blot at blive større, men også
til at blive noget nyt, unikt og bedre. Aalborg er i den grad kommet
på landkortet. Der kan derfor med rette stilles store forventninger til,
hvordan Stigsborg Havnefront kan fortsætte den udvikling.

VISION

ØKONOMISK
PLAN

ETAPE- OG
TIDSPLAN

bydel, hvor borgere, dagligliv, vidensproduktion og erhvervsliv har et
fælles projekt.
Den smarte by handler altså ikke primært om teknik og infrastruktur, men
om organisering. Forankringen af bydelens udvikling i alle byens vigtigste
netværk og værdiskabende aktiviteter er en afgørende trædesten på vej
mod fremtidens Stigsborg. Vi foreslår derfor at forankre visionen om
den smarte og lærende by i en konkret organisering som grundlag for
den mentale omdannelse og udvikling af bydelen.
Samarbejdet omkring bydelen skal også manifesteres fysisk – i et fælles
mødested for alle bydelens aktører. Vi foreslår derfor også etableringen
af et Kvarters- og innovationshus, Stigsborg Expo, som kan være med
til at sammenvæve byens liv og som kan danne den fysiske ramme
om det store, fælles projekt, vidensproduktion og erhverv, såvel som
dagligdagens fællesskaber.
Dette sammenfatter vores samlede ønske om, at udviklingen af
Stigsborg skal blive en lærende og udviklende proces for både borgere,
erhvervsliv, universitet og kommune – et stolt og stærkt nyt kapitel i
Aalborgs udvikling.
God læselyst!

EFFEKT
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VISION OG VÆRDIER
SAMMEN OM FREMTIDEN

VISION

VÆRDIER

Stigsborg er en ny attraktiv og tæt bydel på fjordens solside. En bydel hvis
identitet skabes af fjorden og fjordlandskabet, og som tilfører Aalborg
en helt særlig bytype, hvor fjord og by smelter sammen og skaber en
fantastisk ramme om hverdagslivet for bydelens borgere og besøgende,
for Nørresundby og for Aalborg - både når den er færdigudviklet og på
vejen derhen.

Vores forslag til udviklingsplanen er ikke et statisk billede af, hvordan
fremtidens Stigsborg skal se ud. Det er derimod et bud på en ramme for
udviklingen, der holdes sammen af et robust og fleksibelt hovedgreb og
værdier, som vi mener kan bidrage til at give bydelen sammenhængskraft
og styre udviklingen af Stigsborg i retning af en klar identitet og et
stærkt brand, som I kan bryste jer af som by.

Stigsborg skaber samtidig en sammenhængende bymidte med
fjordrummet som centrum, og som binder byen på de to sider sammen
- funktionelt og mentalt.

By og landskab sammen
Stigsborg binder byen og fjordens landskab sammen. Limfjordens
landskab er omdrejningspunktet for Stigsborgs identitet og byliv.
Stigsborg er “solsiden” og fjordlandskabet inviterer til aktivt udeliv med
kultur og naturoplevelser ved fjorden for hele Aalborg.

Stigsborg er en tæt og varieret bymidte, som er bygget op omkring
fællesskaber: Fællesskaber omkring boligen og dagliglivet i kvarteret,
fællesskaber omkring parkrum og fjordlandskabet og fællesskaber
omkring læring og innovation. Stigsborg er et åbent og levende bymiljø,
som giver rig mulighed for, at man mødes, uanset om man arbejder her,
bor her eller blot opholder sig i bydelen eller på havnefronten.
Med Stigsborg skrives det næste kapitel i transformationen af Aalborg
fra klassisk industriby til et moderne videns- og kulturby af regional,
national og international betydning. Stigsborg bliver bydel, der skaber
nye muligheder Aalborg. Nye muligheder for at bo fjordnært og
centralt, nye muligheder for at drive virksomhed og nye muligheder for
at skabe innovation på tværs af byens videns- og kulturinstitutioner og
virksomheder.
I Stigsborg bruges ’smart tech’ til at skabe en bydel, som altid udvikler
sig teknologisk og som indsamler og anvender viden om liv og processer
i bydelen til at skabe en smart og lærende by, der både er god at bo i og
værd at besøge som ’Smart City’.
I Stigsborg er man sammen om at skabe fremtidens by.
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Fællesskab og sammenhæng
Fællesskaber på alle skalatrin i centrum. Fra de små og nære fællesskaber
omkring den enkelte bolig til fællesskabet i bydelen og sammenhængen
med den omkringliggende by og verden. Fællesskaberne bruges som
drivere for at skabe et åbent og levende bymiljø, som både giver værdi
for dem, der bor, arbejder og færdes der, og som viser, hvor store
forandringer, vi kan skabe, hvis vi gør det i fællesskab.
Læring og innovation
Læring og innovation er del vigtig del af Stigsborgs DNA. Helhedsplanen
stiller den digitale infrastruktur til rådighed, men den viden og de
data om forbruger- og byrumsadfærd, der kan opsamles i bydelen,
skal omsættes i byens kultur- og forskningsinstitutioner og erhverv –
bl.a. med henblik på at kunne udvikle viden om, hvordan fremtidens
bæredygtige og smarte by ser ud.
Delementalitet og deleøkonomi
Den nye bydel skal formes af en ambition om, at jo mere vi deler, jo
bedre en by får vi. Delementalitet og deleøkonomi muliggør en højere
udnyttelsesgrad af bydelens aktiver, og når vi deler, rækker ressourcerne
længere. Stigsborg vil ”walk the talk” og living labs være vejen til at
skabe en by, hvor ny teknologi og nye vaner giver os mulighed for at vise
verden, at en livable city langt henad vejen starter med, at vi bliver gode
til at dele – viden og andre ressourcer, som byen rummer.

EFFEKT
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HOVEDGREB
STIGSBORG HAVNEFRONT

Udviklingsplanen for Stigsborg bygger på en række strategiske hovedgreb, som danner en robust ramme for mange års byudvikling. De
fysiske hovedgreb skal sikre at de fundamentale værdier for Stigsborgs
udvikling realiseres gennem en meget lang udviklingsproces med mange
ubekendte.
Udviklingsplanen består af fire hovedgreb, som beskrevet og visualiseret
til højre.
Udviklingsplanens DNA udgøres af byens rum og rumlige sammenhænge,
og fokus er på at binde by og landskab sammen, at trække fjordlandskabet
ind i byen, at skabe byrum, der forbinder og at skabe byrum, der sikrer
de bedste rammer for fællesskab.
Stigsborg skal binde byen og fjordens landskab sammen. Ikke bare for
Stigborg, men for hele Aalborg. Stigsborg skal tilbyde nye måder at
bruge og opleve fjorden i byen, skabe nye muligheder for fjordliv og
fjordkultur i Aalborg. Dermed understreges fjorden som hele byens blå
bymidte og Stigsborg gøres relevant for hele byen, som en attraktiv og
ny del af bymidten.
Fjordlandskabet skal være omdrejningspunktet for Stigsborgs identitet
og byliv. Stigsborg er “solsiden” og fjordlandskabet inviterer til aktivt
udeliv med fritids-, kultur- og naturoplevelser ved fjorden for hele
Aalborg.
Hovedgrebet sikrer den fysiske sammenhænge til Nørresundby og
Aalborgs bymidte, mellem de forskellige kvarterer og mellem byen og
fjordlandskab.

FJORDFORBINDELSEN
Forbinder by og fjordlandskab

Byens rum og rumlige struktur skal samtidig sikre de bedste rammer for
nye fællesskaber på alle skalatrin. Fra de helt små og nære fællesskaber
omkring den enkelte bolig til fællesskabet i kvarteret og bydelen i
mindre byrum og omkring institutioner til de helt store fællesskaber
med Aalborg, regionen og verden som finder plads i de oplevelsesrige
byrum i parken og langs fjorden.

Fjordforbindelsen genskaber byens sammenhæng med fjorden. Fra
brohovedet i vest til fjordlandskabet mod øst, skabes en ny offentlig
forbindelse parallel med fjorden, og fra nord mod syd dannes en
langsgående landskabelig overgang, der binder by og fjord sammen.

Stigsborg skal invitere verden indenfor, både for at opleve det lokale
byliv og bykvaliteten, og til events der rækker langt ud over byen.

Samtidig trækkes fjordlandskabet helt ind i den nye bydel og der skabes
steder og destinationer som aktiverer, demokratiserer og tilgængeliggør
fjorden og fjordlandskabet for hele Nørresundby og Aalborg.

Med afsæt i en robust plan for byrum og landskab, sikrer vi værdierne
og visioner, og skaber rammerne for en robust, fleksibel og mangfoldig
udvikling af fremtidens by og byliv.

5

STIGSBORG HAVNEFRONT

GRØNT NETVÆRK
Sammenfletter bydelen

STIGSBORG BYGADE
Binder bydelen sammen

FIRE KVARTERER
Betinget af fjorden og fjordlandskabet

Det grønne netværk binder bydelen sammen og skaber direkte forbindelse mellem den enkelte bolig og fjorden, og den bagvedliggende
by og fjordlandskabet.

Stigsborg Bygade binder hele Stigsborg sammen til én sammenhængende bydel. Bygaden løber parallelt med fjorden og danner
en urban rygrad for bydelens handels- og byliv med By- og landskabsforvaltningen, ny skole, Stigsborg Expo, butikker og andre byfunktioner.

Stigsborg udvikles i fire unikke bykvarterer, hvis identitet betinges
af deres beliggenhed og kontakten til fjorden og fjordlandskabet.
Tilsammen skaber de fire kvarterer en ny bydel, der lægger endnu et lag
på Aalborgs udvikling, men som er forankret i og som fortæller byens
historie.

Langs Bygaden skabes bydelspladser og byrum samt rumlige
forbindelser til fjorden. Bygaden fungerer som rygrad for offentlig
transport, smarte transportformer og direkte cykeltrafik fra Stigsborg
til byen på den anden side og formidler koblingen til en ny fjordbus.

Bydelens kvarterer skifter karakter fra den tætte, blandede og urbane
by ved brolanding i vest, hvis karakter og identitet forstærkes af
kulturhistoriske spor fra Hedegaards aktiviteter, til den mere åbne og
landskabelige by mod øst, som primært består af boliger.

De grønne korridorer skaber en sammenhængende og bæredygtig
infrastruktur, der tilgodeser lokale og rekreative flows for bydelens
indbyggere, og fungerer samtidig som lokale, rekreative fællesrum med
legepladser, grillsteder og frugtlunde, der danner ramme om lokale
fællesskaber og sammenhængskraft.
Netværket styrker herlighedsværdien for den enkelte bolig og øger
værdien - også på de boliger der ikke er orienteret direkte mod fjorden.
Det grønne netværk tilgodeser samtidig flora og fauna, og skaber mulighed for lokal afledning eller forsinkelse af regnvand.

De fire bykvarterer opkaldes:
Hedegaard kvarteret
Stigsborg Brygge
Fjordpark kvarteret
Strandpark kvarteret

EFFEKT
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HELHEDSPLAN
BLÅ OG GRØN BYDEL

Udviklingen skal gøre Stigsborg til en grøn og blå bydel, der lægger
endnu et nyt lag til Aalborgs kvaliteter, og som udnytter potentialet for
at gentænke og skabe sammenhæng i bymidten omkring fjorden.
På fjordens sydside har Aalborg netop modtaget Byplanprisen 2016
for det vedvarende arbejde med at realisere de mange forskellige
projekter og byrum, der tilsammen skaber en ny helhed, med projekter
som Musikkens hus, Utzon Centret, Nordkraft, Havnebadet, Jomfru Ane
Parken, Slotspladsen, Aalborg Universitet og markante ungdomsboliger,
som tilsammen har gjort havnefronten til en vigtig destination i byen og
har øget byens livability.
Hvor havnefronten på sydsiden er urbant programmeret, er der med
Stigsborg en unik mulighed for at skabe en grøn og blå bydel, der
trækker bynatur og fjordlandskabet ind i hjertet af bymidten.
Nørresundby har historisk set ligget tilbagetrukket fra fjorden på
morænebakkerne, hvor marker og overdrev har dannet overgangen
mellem fjorden og byen, indtil den blev indtaget af industrialiseringens
havneerhverv og industri som Kemira.
Men med udviklingen af Stigsborg genetablerer vi den landskabelige
overgang mellem byen og fjorden i ny fortolkning af byens morfologi.
Vi bygger videre på den blå og grønne vision, og skaber en bydel, der
udnytter og styrker den stærke forbindelse mellem fjordlandskabet og
byen, mellem bylivet og fjordens muligheder. En bydel som genskaber
de grønne landskabsforbindelser langs fjorden mod øst, så by og fjord
bindes sammen og forenes i byens hjerte.
Vi kopierer ikke havnefronten på den anden siden, men skaber indhold
og kvaliteter, der supplerer byens tilbud, og som tilfører byen nord
for fjorden nye kvaliteter og funktioner med et stort opland af mulige
brugere, og som skaber en ny by- og fritidskultur, som vil tegne
fremtidens bymidte i Aalborg.
Med Stigsborg får fjordbyen Aalborg en helt ny grøn og blå profil,
som forbinder byen til fjordlandskabet og den historiske kontekst
for Nørresundby. Dermed bliver Nørresundby mere Nørresundby, og
Aalborg får en helt ny bydel, hvor bynatur og sanselighed er i centrum
og hvor hverdagskulturen og det særlige byliv understøttes.
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VISION
Aalborgs grøn-blå strukturplan

FORSLAG
Implementering af den grønne og blå vision

Helhedsplanen for Stigsborg er en finmasket fortolkning af
kommunens ’Grøn-blå struktur’-plan. Den grønne og blå struktur
sammenbinder de vigtigste landskaber, herunder land-brugsarealer,
tørre og våde naturområder, kulturmiljøer og re-kreative stiforbindelser.
Dermed sikres de landskabelige værdier og der skabes tilgængelighed
mellem bebyggelse og landskab.

Stigsborg bliver den grøn-blå bydel i Aalborg, hvor fjord-landskabet
og bynaturen integreres på alle niveauer og alle skalaer, fra de store
korridorer og centrale byrum til de mindste bolignære landskaber. Det
tegner en ny type bymidte som dels understøtter den lokale historie
i Nørresundby og dels tilbyder en helt nye værdier til Aalborg som
helhed.

1/5000

EFFEKT
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HELHEDSPLAN
BYSTRUKTUR OG UDVIKLINGSSTRATEGIER

KYSTLINJE
Fra landskab til by
Kanten mellem fjorden og byen er omdrejningspunktet i Stigsborg.
Kanten skifter fra at være en skarp og hård kajkant langs havnekajen
ved Hedegaard mod vest til at blive en blød, naturlig og landskabelig
strandkant mod øst.
Vi foreslår, at netop denne overgang fra den urbane industrihavn til
den landskabelige fjordstrand skal være en central del af oplevelsen i
Stigsborg. Mellem de to yderpunkter skabes en overgangszone med det
bedste fra to verdener, landskab, vild natur og overgang samt kultur,
funktionalitet og tilgængelighed.
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BYFUNKTIONER
Bygaden som social infrastruktur

STIGSBORG HAVNEPLADS
En ny destination i Aalborg

Bygaden binder Stigsborg sammen på langs. Den forbinder og samler
bydelens byfunktioner omkring den direkte forbindelse mellem de fire
kvarterer og byens vigtigste destinationer for lokale og gæster.

Midt i Stigsborg ligger kvarteret Stigsborg Brygge, der bliver hjertet i
Stigsborg. Her mødes fjordliv, byliv, skole, beboelse, erhverv og handel
og skaber og synergi.

Offentlige og publikumsorienterede byfunktioner som By- og landskabsforvaltningen, Stigsborg Expo, ny skole, butikker, servicefunktioner
osv. placeres langs bygaden, sammen med bydelens pladser og
forbindelserne til fjorden.

Stigsborg Brygge kobler det lokale skoleliv, sports- og foreningsliv med
erhverv, innovation og offentlig service, ligesom kvarteret kobler aktive
byrum med fælles faciliteter i bygninger.

Ved at koncentrere byfunktioner og bydelen langs én central åre skabes
der synlighed, tryghed og trivsel, og grundlag for flere byfunktioner
og kommunikation. Bygaden danner rygraden for den sociale social
infrastruktur, og bydelens aktiviteter og liv, så det bliver sjovt at gå ud i
Stigsborg.

Her mødes fjordlandskabet med byens rum og lokale beboere med
gæster fra hele regionen, der ønsker at deltage i den maritime kultur og
aktiviteter ved fjorden. Her mødes kultur og erhverv og midlertidige og
permanente aktiviteter.

NY BYSTRUKTUR
By og landskab sammen

BEBYGGELSESSTRUKTUR
Lokale byrum

STIGSBORG FJORDPARK
“Gaven” fra Kemira

Bystrukturen i Stigsborg tager afsæt i Nørresundbys skala, men nedskaleres som grundlag for en tæt og varieret bebyggelse med plads til
store landskabselementer og optimal mulighed for deling og synergi.

Bebyggelsesstrukturen illustrerer hvordan bebyggelsens skala kan
styres med størrelsen på byggefelterne, den illustrerer også hvordan
bebyggelsen kan sikre kontakt til landskab og byrum helt ned i
bygningsskala. De små byggefelter muliggør samtidig stor variation i
bebyggelsen indenfor en tæt og sammenhængende bystruktur.

De store centrale forurenede arealer i Stigsborg er en udfordring, der i
planen vendes til bydelens helt store potentiale.

Bystrukturen markerer forskellige møder med konteksten og tegner
forskelligheden mellem de fire kvarterer.
Hedegaard kvarteret tager afsæt i den eksisterende ortogonale
sammensætning i erhvervsområdet. I Stigsborg Brygge kvarteret åbner
byen sig op mod fjorden. Fjordpark kvarteret koncentreres omkring
boligernes grønne fællesrum og tætte parkeringsgader. Strandpark
kvarteret organiseres omkring de landskabelige forbindelser og åbner
sig op mod fjorden.

Mens bebyggelserne på sydsidens havnefront for en stor del har
karakter af fritstående lejlighedsbygninger tilbyder Stigsborg i højere
grad boligtyper, der direkte orienteres omkring fællesarealer, landskab
og byrum.

De forurenede arealer friholdes fra bebyggelse, indkapsles og
overdækkes med ren jord og transformeres derfra til en godt 15 hektar
stor ny fjordpark for hele byen - Stigsborg Fjordpark. ”Gaven” fra Kemira
til Aalborg.
Parkens centrale områder holdes fri for beplantning og lignende og
muliggør fleksibel anvendelse som et regionalt venue med fjorden som
bagtæppe.
Parkens kantzoner programmeres med by(dels)funktioner, til ophold,
rekreation, sport og leg. Parkens fjordkant programmeres med en stor
landskabsplads - en sydvendt amfiscene med udsigt over og direkte
adgang til fjorden.

EFFEKT
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HELHEDSPLAN
BYRUM OG FORBINDELSER

Stigsborg tegnes af forskellige by- og landskabsrum, der tilsammen
danner rammen om byliv og fællesskaber.
By- og landskabsrum sikrer beliggenhedsværdien for den nye bebyggelse
samt variation og oplevelsesrigdom i de enkelte kvarterer.
De forskellige byrum understøtter fællesskaber af vidt forskellige
størrelser og med forskellige brugergrupper - fra de helt lokale
boligfællesskaber til byrum der kan skabe identitet for hele Aalborg og
danne ramme om regionale begivenheder.
De forskellige byrum skal understøtte forskellige former for byliv.
De skal sikre, at bylivet koncentreres de steder, hvor det skaber størst
værdi, nye forudsætninger og synergi, men de skal også sikre kvaliteten
i områder af byen for de intime og små fællesskaber, samt at bydelen
er smuk og tryg at komme i om vinteren og på dage, hvor bylivet ikke
sprudler.
Vi opererer i planen med fem primære by- og landskabsrum, som
spiller forskellige roller i planen og som tilsammen danner planens
byrumshierarki eller rollefordeling: Bygaden, Fjordstrøget, Stigsborg
Fjordpark, land-skabskorridorer og kvarterspladser.
Tilsammen skaber det et sammenhængende netværk af byrum med
forskellige karakter og anvendelse og med stor oplevelsesmæssig
mangfoldighed, der understøtter de lokale kvarterers stedslige
identiteter, som gør Stigsborg til noget særligt.

BYGADEN

FJORDSTRØGET

Bygaden danner rygraden i Stigsborg og skaber forbindelse og sammenhæng mellem bydelens kvarterer og rammen omkring bydelens hverdagsliv.

Langs Stigsborgs havnefront tegnes et langstrakt sammenhængende
byrum i form af en promenade, der binder bydelen sammen fra vest til
øst. Fjordstrøget danner samtidig overgangen fra byen ned til fjorden
fra den urbane postindustrielle kajkant i den vestlige ende til det bløde
fjordslandskab med sandstrand og strandenge i den østlige ende.

Bygaden har en offentlig karakter, der skabes af den bebyggelse og de
by- og landskabsrum, den forløber igennem. Gaden har flere karakterer.
Bygaden forløber gennem Stigsborg Fjordpark, og skifter her karakter.
Mod vest er den urban og omgivet af tæt, og nogle steder også høj,
bebyggelse. Mod øst er den landskabelig og fungerer på landskabets
præmisser.
Bygaden danner samtidig rammen omkring bydelens offentlige liv.
Det er her man ankommer til offentlige byfunktioner som By- og
landskabsforvaltningen, den nye skole, Stigsborg Expo osv.

Fjordstrøget forbinder tre kvarterer og en lang række fjordpladser med
forskellige fjordrelaterede aktiviteter, byliv og brugere.
Langs Hedegaard etableres en række mindre fjordpladser med ophold
og læ langs den lange kajkant.
Ved Stigsborg Brygge etableres: Havnepladsen, Søsportspladsen,
Badepladsen og Fjodspladsen, som er den store amfiscene i bunden af
Stigsborg Fjordpark.
Ved Strandparken etableres en række mindre fjordpladser i landskabet.
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STIGSBORG FJORDPARK
Stigsborg Fjordpark er både Stigsborgs, Nørresundby og Aalborgs
grønne hjerte, hvis karakter tager afsæt i det særlige landskab omkring
fjorden, og som tilbyder både byen og bydelen en stor åben fælled, der
kan indtages af aktiviteter og events af både permanent og midlertidig
karakter.
Stigsborg Fjordpark skaber forbindelsen og kontakten til fjorden og et
fjordlandskab, der er ganske anderledes end det der allerede findes i
byen.
Omkring den åbne fælled med udsigt over fjorden defineres en
kantzone med opholdsarealer, beplantning, legepladser, sport og træningsfaciliteter i tilknytning til de enkelte kvarterer, men også som en del
af parken. Ned mod fjorden trappes fælleden 4 meter ned i en amfiscene
med Fjordpladsen og udsigten over fjorden i centrum.
Fjordpladsen danner overgang til Fjordstrøget og fjorden, men udgør
samtidigt et regionalt venue til alt fra koncerter og forsamlinger, til
markeder og skøjtebane m.m.

DE GRØNNE KORRIDORER OG HAVERUM
Stigsborgs grønne struktur bindes sammen at et netværk af grønne
korridorer tværs igennem bebyggelserne.
De grønne korridorer tilbyder en mindre skala af landskabsrum mellem
boligerne med lokale faciliteter, såsom legepladser, baner til boldspil,
bålpladser, frugtlunde og regnvandssøer m.m.
Boligbebyggelsernes private gårdrum kan åbnes mod de grønne
korridorer for at binde boligen helt sammen med det grønne netværk
ud til fjordlandskabet.
Dermed forbindes de fleste boliger direkte til det landskab, der bliver
Stigsborgs største attraktion og beliggenhedsværdi. Det betyder, at
boligbebyggelserne trods stor tæthed og små matrikler, får kvaliteter
som ellers mest kendes fra mindre tætte bebyggelser i forstaden.

KVARTERSPLADSER
Langs Bygaden ligger lokale kvarterspladser og det centrale byrum,
Stigsborg Havneplads, der er hele bydelens hjerte.
Kvarterspladserne er lokale pladser, som skaber rum for de lokale
fællesskaber i Stigsborgs bykvarterer. Kvarterspladserne aktiveres af
mindre kvartershuse og udvalgte delefacilitet.
Stigsborg Havneplads har en særlig karakter som Stigsborgs centrale
knudepunkt, der danner overgangen mellem den hårde og bymæssige
kajkant mod vest og fjordlandskabet mod øst. Pladsen kobler Bygaden og
Fjordstrøget, og aktiveres af By- og landskabsforvaltning, kvartershuset
Stigsborg Expo samt byfunktioner og ny Jollehavn til bl.a. Syrens Bådlaug. Det er her byen i første omgang opstår og hvor der allerede i dag
er aktivitet og funktioner. Det er også her Fjordbussen lægger til og
skaber forbindelse mellem den kollektive trafik på Bygaden og i Aalborg.

Overskydende regnvand fra tage og gårde opsamles og føres via
korridorerne til lokale bassiner og videre ud i fjorden. Regnvandet fra
den vestlige del af Stigsborg opsamles i parken langs syrestien som
dermed får en endnu større værdi for de omkringliggende boliger på
både syd- og nordsiden.
EFFEKT
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LANDSKAB
FJORDLANDSKABET I STIGSBORG

De store landskabstræk som kridt- og morænebakkerne og det store flade
fjordlandskab med strandengene, har dannet rammen for udviklingen
af Aalborg og Nørresundby. Fjordens smalle sted blev afsættet for den
overfart, der dannede grundlag for de to byer, og siden har fjorden været
den blå bymidte i Aalborg. Landskabet har sat sit klare aftryk i byens
struktur, men i det sidste århundrede har industrialiseringen haft en uheldig
konsekvens for kontakten til fjorden og fjordlandskabet.
Byen var tidligere orienteret mod fjorden og bådtrafikken, men med
industrialiseringen af det flade fjordlandskab har byerne på begge sider
vendt ryggen til fjorden og dermed til hinanden.
Med fraflytningen af Kemira har hele Aalborg og Nørresundby i
særdeleshed fået en unik mulighed for at gentænke sammenhængen
mellem byen, fjorden og landskabet, og heri ligger den vigtigste opgave
med udviklingen af Stigsborg.
Med Stigsborg skal kontakten til fjorden og til Limfjordens landskab
genetableres. Fjorden skal igen være den blå bymidte, der binder de to sider
sammen omkring en fælles identitet som fjordby. Derfor skal udviklingen af
Stigsborg være fortællingen om mødet mellem fjordlandskabet og byen.
Limfjordens landskab har enestående kvaliteter: Vandet som fra istiden har
trængt ind til morænelandskab, har oversvømmet de laveste dele og skabt
nogle særlige miljøer som strandenge, strandoverdrev, holme og skove.
Planterne følger topografien og udvikler sig i parallelle bælter i kystlinjen
og oplandet. Vi foreslår, at Limfjordens naturtyper direkte inspirerer
Stigsborgs fjordlandskab, som en helt ny og unik fortælling om byen og
fjorden.
Strandenge, strandoverdrev, holme og skovbælte danner reference til
de forskellige typer landskaber i projektet, som følger den fremtidige
topografi. Fjordlandskabet ses som en ny fortolkning af de naturtyper
Planterne vokser i bælter, der differentieres efter, hvor meget de bliver
oversvømmet eller påvirket af kystklimaet.
Udviklingen af Stigsborg skal være fortællingen om byens og fjordens
genforening, hvor byens liv og udvikling går hånd i hånd med natur og
landskab.
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LANDSKAB
FJORDLANDSKABET I STIGSBORG

TIl venstre ses fjordlandskabet ved Limfjorden.
Til højre ses integrationen af fjordlandskabet i bydelen Stigsborg.

EFFEKT

14

LANDSKAB
OVERGANG TIL FJORDEN

FJORDEN IND I BYEN
Fra kajkant til fjordlandskab
Med fjordlandskabet forlænges overgangen fra land til vand.
Fremfor en kajkant, der definerer en brat overgang fra vand til land,
etableres en langstrakt overgang, hvor fjorden og fjordlandskabet
bogstaveligtalt trækkes ind i byzonen, så fjordens landskab, økosystemer,
flora og fauna integreres i byens rum. Dermed skabes der en ny type
byrum i direkte kontakt med vandet med nye muligheder for at opleve
og bruge fjorden og det skaber grundlag for ny bykultur og aktiviteter
i den nye bydel.
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LANDSKAB
OVERGANG TIL FJORDEN

Landskabet i Stigsborg udformes med afsæt i fjordlandskaberne omkring
Aalborg, som en genfortolkning af de hjemmehørende naturtyper.
Det laveste lag er strandenge, som regelmæssigt oversvømmes af
tidevandet. De defineres af salt og fugtighedstålende planter, som for
eksempel strandasters, harril eller kveller.
Strandengsvegetation breder sig på den laveste del af kystlandskabet
langs Fjordstrøget og bliver mere eller mindre oversvømmet alt efter
vinden og tidevandet. Strandeng-landskabet holdes på plads af en lav
kystsikring, der tillader hyppig oversvømmelse. Det danner et grønt og
oplevelsesrigt bånd med varierede naturlige strandenge, når man går
langs kysten af Fjordstrøget.
Det næste lag (+ 1,5 m) defineres som strandoverdrev, der er sjældent
oversvømmet, men som bliver påvirket af både salt og vind.
Strandoverdrevet etablerer sig på promenaden og består af græs, urter
og træer, som fyr, tjørn, røn, vild æble samt græs og urter som rajgræs,
draphavre.
Denne beplantning udnyttes som læskabende beplantning og
begrønning af de foranliggende områder langs Fjordstrøget. Disse
områder vil kunne oversvømmes ved særligt kraftige storme, men
vil kunne overleve oversvømmelse og vil ligesom strandengen kunne
fastholde underlaget under oversvømmelse med strøm som i naturen
I de øvre lag etableres fælleden med holme, som er hævet over 1, 5
m. Træer i fælleden findes hovedsageligt i kantzonen langs parken og
etableres i klynger. I disse zoner langs kantzonen etableres en membran
som rodbarriere, som sikrer, at vandet og rødder ikke trænger i det
forurenede lag og fikserer de uforurende partikler.

Kajkant >=1,5 m
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Kajkant 0,5 m

Fælled

Strandoverdrev

Strandeng

Kajkant

0,5 m over vand

Havnebad

Stenrev

Strandeng

Strand

FJORDLANDSKABET
Biotoper

FJORDLANDSKABET
Kystprofiler

I fjordlandskabet findes der hovedsageligt tre store typer landskaber:
1) Strandengen med hyppig oversvømmelse, 2) Strandoverdrev findes
på hele forløbet i form af små aflangede beplantede øer, som skærer sig
i promenade. 3) fælled med beplantning.

Langs kysten foreslås forskellige kysttype-profiler for at give varierende
oplevelser og tjene rekreative formål. Kystprofilens og kystsikringens
anlæg varierer alt afhængigt af, hvilket brug der foreslås. De stejle og
høje kajkanter skifter gradvist mod øst til et mere naturpræget anlæg
med lave kanter, strandeng og til sidste naturlig strandkyst. Denne
diversitet er også strategisk i forhold til genopretning af biodiversitet og
øget artsrigsdom.

Kajkant med beskyttet
havnebad

Stenrev med
trædesten

Stenrev med
Strandeng

Strandkant

Strandeng
Fyrtræer

Fælled

Stenkastning

Strandoverdrev

Gabioner til
strandeng

4
3
2
1
0

Oprindelig kystlinie

En dug under
stenkastning sikrer de
nære vandzoner mod
udsivende forurening,
så vandkvalitet sikres
til badning m.m.

Kystsikringen vil variere langs
kysten, med en kombination
af lodrette støttevægge,
stenkastninger og gabioner.
Gabionerne vil blive brugt i de
områder, som vil blive udlagt til
strandeng, som kan oversvømmes.
I andre områder vil kystsikringen
bestå af stenkastninger eller en
kombination af to eller flere af de
ovenfor nævnte typer.

Strandengen oversvømmes dagligt,
og består af græs og urter, som
med tiden vil udvikle sig til en
meget robust beplantningstype.

For at minimere udsivningen af arsen til fjorden, vil der
etableres slurry walls omkring hele kisaske-depotet,
som derudover vil blive dækket med en rod-sikker
plastikmembran, samt langs kystlinjen ud for den gamle
Kemira-grund.

Strandoverdrev etableres på
hele området mellem +0,5 m og
2,5 m, således at den ikke bliver
oversvømmet dagligt, men kun vil
kunne blive oversvømmet en gang
imellem, i tilfælde af kraftig storm.

Brugen af slurry walls er en billig og gennemtestet
metode, som bruges til inddæmning af forurening
over hele verden. Slurry wall’en vil, når den er hærdet,
fungere som en vandtæt barriere, hvorved udsivningen af
arsenholdigt vand afskæres. For at sikre den bedst mulige
vandkvalitet langs den fremrykkede kystlinje foreslår vi,
at der etableres en slurry wall langs hele den eksisterende
kystlinje ud for Kemira-grunden. Dette vil medføre en
større reduktion i udsivningen af arsen i forhold til den, i
konkurrencematerialet, foreslåede løsning.

Plantning
af træer på
holme med 1,5
m ekstra jord.

Kisaske depot inddækkes med rodsikker plastikmembran
og 2 meter ren jord.
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LANDSKAB
STIGSBORG FJORDPARK
Fjordparken set fra vest
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STRATEGI
INFRASTRUKTUR

brohovedet. Når Hedegaards arealer indgår i omdannelsen forlænges
Bygaden, så den binder sammen med de byfunktioner, der allerede er
planlagt nærmest Limfjordsbroen.

BILER

BÆREDYGTIG
TRANSPORT

BUS

FJORDBUS

KONCEPT
Infrastruktur og mobilitet

Fra Bygaden er der forbindelse til en ny fjordbus, der skaber direkte
forbindelse fra Stigsborg til Aalborg midtby, for cyklister og gående, og
som skaber direkte sammenhæng med det nye +BUS system, der bliver
rygraden i den prioriterede kollektive forbindelse, der binder Aalborg
sammen fra vest til øst.
Gadens formål er at skabe intern sammenhæng i bydelen, og på
effektiv og sikker vis at skabe gode forbindeler for særligt bæredygtige
transportformer, kollektiv trafik og lette trafikanter. Bygaden er opdelt
i forskellige arealer til biler, cyklister og fodgængere. Hastigheden vil
være maksimalt 40 km/t.

Det skal være attraktivt at bo i Stigsborg, uanset om man arbejder i
midtbyen, på universitetet, på det nye supersygehus i Aalborg Øst eller
i Brønderslev, Aarhus eller København for den sags skyld.
Princippet for trafikstrukturen er integrerede løsninger, hvor forskellige
trafiktyper blandes. Målet er, at bydelens trafik bidrager til at skabe en
levende og tryg bydel, hvor mange færdes de samme steder. Det handler
samtidig om at koncentrere trafikken omkring de steder i planen, hvor
den kan bidrage til at øge grundlaget for erhvervs- og forretningsliv.

Bygaden gives en urban karakter med enkeltstående træer. Hvor
Bygaden krydser Stigsborg Fjordpark, gives gaden en anden og mere
landskabelig karakter, og hastigheden sænkes til maksimalt 30 km/t.
Det kan overvejes, om forløbet gennem Stigsborg Fjordpark skal lukkes
helt eller delvist for privat bilisme.

Trafikstrukturen er tilrettelagt, så det er fordelagtigt at tilvælge bæredygtige transportformer som cyklen, den kollektive trafik, delebiler,
kvarterscykler m.m., på de lokale ture. Samtidig er der god tilgængelighed
for biltrafik til både motorvej, den overordnede trafiknet og lufthavnen
via Engvej og ny tilslutning til motorvejen.

LOKALGADER MED BLANDET TRAFIK
Lokalgader med blandet trafik udgør resten af gadenettet og giver
primært adgang til boliger. Lokalgader udformes, så de understøtter et
varieret byliv, men i modsætning til Bygaden bruger alle transportformer
hele gaderummet. Dog er arealet nærmest bygningerne reserveret til
fodgængere og ophold for at give sikkerhed og komfort.

Da bilen er en forudsætning for mange for at bo i Stigsborg, integreres
der effektive parkeringsløsninger i bydelen.
STIGSBORG BYGADE
Bydelen bindes sammen af Stigsborg Bygade, der hægter bydelens nye
kvarterer sammen og skaber direkte forbindelser til krydsningspunkterne
med fjorden og de eksisterende bykvarterer i Nørresundby nord
for Engvej. Bygaden danner også ramme om bydelsens primære
byfunktioner.
Bygaden kobles for biltrafik flere steder til Engvej med direkte adgang
til både lufthavn, motorvej og midtby. For bløde trafikanter kobles der
i første omgang til Syrestien bag om Hedegaard med forbindelse til
21
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Østeraa

Langs Bygaden er der kantstensparkering. På udvalgte og attraktive
steder centralt, er kantstensparkeringen forbeholdt dele- og el-biler.
Kryds og sving designes så større lastbiler (sættevognstog) kan anvende
gaden, og bydelens detailhandelsbutikker og andre byfunktioner
serviceres herfra. Det samme gør bydelens parkeringspladser, -kældre
og -huse.

Limfjordsbroen er en flaskehals for sammenhængen til resten af
midtbyen. Der skabes derfor direkte forbindelser til midtbyen og +BUS
stoppestederne på Østeraa med en ny fjordbus, der lægger til ved Byog landskabsforvaltningen.

Stigsborg

Gadeprofilen består af en kørebane for biler i begge kørselsretninger.
Biler, der kører i modsatte retninger, kan passere hinanden på dele af
gaden, indrettet så passage er muligt.
En bil og en cykel kan passere hinanden i en vognbane. Dele af lokalgaden
bliver udpeget som flekszoner, som kan bruges til bil - og cykelparkering;
beplantning med træer og planter; og til ophold eller leg.
Lokalgaden skiltes som ”gågade med kørsel tilladt” eller ”lege-opholdsområde” med en hastighedsbegrænsning på 15 km/t.
Gaderne giver mulighed for kørsel med lastbiler. Der vil være adgang
til parkeringsfaciliteter i de enkelte karreer samt korttidsparkering i
flekszonerne.

+

Musikkens Hus

TRAFIKDIAGRAM
Offentlig transport og +BUS

FJORDSTRØGET
Langs fjordkanten aktiveres havnefronten med mere rekrative programmer, der bygges op omkring en rekreativ promenade, der skaber
forbindelse fra den tætte by omkring Limfjordsbroen til fjordlandskabet
omkring Stigsborg Fjordpark og længere mod øst.
Fjordstrøget og den grønne forbindelse langs fjorden er forbeholdt
gående og cykler. Det vil dog være muligt for udryknings- og
servicekøretøjer at få adgang, hvor det er nødvendigt.
SYRESTIEN
Syrestien spiller en særlig rolle i omdannelsen af Stigsborg, hvor den
i første omgang udgør den primære forbindelse for lette trafikanter
til brolandingen. Stien er forbeholdt cykler og gående, og der gøres
en særligt indsats for den oplevede tryghed gennem belysning og
beskæring af træer og buske.
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Stisystem

Bygade og adgangsveje

Lokalgade med længdeparkering

Lokalgade med vinkelparkering
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Vejprofil - Bygaden i Hedegaard

Vejprofil - Lokalgade med vinkelparkering i Stigsborg
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Vejstruktur
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Vejprofil - Bygaden i Strandparken

Vejprofil - Lokalgade med længdeparkering i Strandparken
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STRATEGI
MOBILITET OG PARKERING

Trafikalt er vi i en brydningstid, hvor der i de kommende år kommer til
at ske meget, som får betydning for måden hvorpå vores byer fungerer
trafikalt.
Den overordnede transport og mobilitet ændrer sig sandsynligvis
ikke markant, og for Stigsborg er det afgørende at være hægtet op
både lokal og regional infrastruktur. Bilen vil fortsat være en vigtig
transportform, der sikrer borgerne i fremtidens Stigsborg høj mobilitet
og muligheder i et stort geografisk område. Hurtig sammenhæng til
motorvejen og til byens overordnede veje er derfor vigtig. Det samme
gælder sammenhængen til lufthavnen, der er et helt særligt aktiv for
Stigsborg.
Lokalt kommer der derimod til at ske meget. Bæredygtige mobilitetsformer som delebiler og on-demand carpooling (fx spiri.io) bliver mere
og mere almindelige. Konsekvenserne i de større og tætte byer bliver,
at bilejerskabet reduceres. Samtidig bliver køretøjer smartere med bl.a.
førerløse biler og busser.
Vi planlægger og forbereder Stigsborg for fremtiden, men tager i de
konkrete planer udgangspunkt i, at bydelen kan fungere fra dag ét,
under de forudsætninger, der gælder nu.

STRATEGI FOR SAMMENHÆNG MED MIDTBYEN
Sammenhængen over fjorden - både den fysiske og den mentale er afgørende for omdannelsen af Stigsborg. Særligt så længe der
er erhvervsaktivitet på Hedegaard, og den direkte forbindelse til
brolandingen er afskåret.
Den nære sammenhæng til Aalborg midtby, som ift. den kollektive
trafik også er den primære forbindelse til hele vækstaksen, styrkes med
etableringen af en ny fjordbus, som binder Stigsborg sammen med
Aalborg midtby, og Aalborg sammen med By- og landskabsforvaltningen,
hvis tilgængelighed øges markant. På Aalborg-siden lægger fjordbussen
til i tilknytning til det eksisterende kollektive knudepunkt på Østeraa
og +BUS-stoppestederne. På Stigsborg lægger den til på Stigsborg
Havneplads, i direkte tilknytning til bydelens mest offentlige byfunktioner,
By- og landskabsforvaltningen og et nyt kollektiv knudepunkt i Stigsborg.

INSPIRATION - HAVNEFÆRGERNE I AMSTERDAM
Færgerne i Amsterdam kostede i 2015 i alt ca. 108 mio DKK at
drive, og dækker over 6 ruter med i alt 17 færger.
Omsættes dette budget til 1 rute med 2 færger og et lønniveau,
der er 1,3 x højere end i Holland, bliver det til ca. 20 mio. DKK
om året, hvilket dækker anskaffelser, vedligehold, anlæg etc., men
uden billetindtægter af nogen art.
Hvis færgen delvist dækkes af billetindtægter, og de rejsende
betaler en 10’er pr. tur, og der er 2000 passagerer pr. dag, bliver
den rene udgift ca. 13 mio. DKK om året.
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STRATEGI FOR BÆREDYGTIGE TRANSPORTFORMER
Det bliver stadig mere udbredt, at det er vigtigere at have rådighed over
en bil end at eje den - og det forventes at hver 10. nye bil i 2030 vil være
en delebil. Erfaringer viser desuden, at én delebil kan erstatte behovet
for mellem fire og 10 privatejede biler og dermed et tilsvarende antal
p-pladser.
Planens fælles parkeringsløsninger skaber mulighed for bæredygtige
transportformer som delebiler og understøtter en bæredygtig udvikling
samtidig med behovet for bilejerskab i bydelen reduceres, og bydelens
beboere får friheden - på en enkel, billig og miljøvenlig måde - ved en bil,
uden de udgifter og det besvær, der hører med til at være bilejer.
Der lægges derfor op til, at der tidligt indgås aftale med et delebilsfirma
om drift af delebilsordning og evt. også dele-elcykler i Stigsborg, som
borgere og besøgende kan låne eller leje, fx. via en særlige Stigsborg
APP.
For at understøtte tilgængeligheden og deleordningers forretningsmode
reserveres bydelens mest attraktive parkeringspladser - både kantstensparkering og parkering i konstruktioner - til bæredygtige transportformer.
Der etableres samtidig intelligente ladestandere og opladestationerne,
der kan kobles op på el-nettet, med mulighed for at både private og
dele-elbiler kan lades billigst og mest bæredygtigt, og som evt. også
vil kunne sende billig og bæredygtig overskudsstrøm tilbage til elnettet. Dertil kommer, at der løbende indsamles data om kørselsmønstre,
strømforbrug osv. Viden der stilles til rådighed for forskning og innovation
via Stigsborg Expo.
Bydelens delebiler og -cykler bærer bydelens særlige grafiske profil, og
reklamerer således for Stigsborg Havnefront, når de færdes rundt i byen
og landet.

STRATEGI FOR FLEKSIBEL PARKERING
Behovet for parkering i fremtiden er umuligt at forudsige – det eneste sikre
er, at vilkårene for ejerskab og benyttelse af individuelle transportformer
er i hastig forandring. Vi forventer, at der i løbet af udviklingshorisonten
for Stigsborg vil blive behov for langt færre parkeringspladser. Med et
udlæg af parkeringspladser, som for en meget stor dels vedkommende
er realiseret på terræn eller i dedikerede parkeringshuse, vil der på sigt
være gode muligheder for at omdanne disse til enten friarealer eller nye
salgbare etagemeter.
Antallet af parkeringspladser i planen tager udgangspunkt i parkeringsnormerne fastlagt i kommuneplanen for Aalborg Kommune. Parkeringsnormerne er differentieret efter en midtbynorm, som gælder for Aalborg
midtby samt det centrale Nørresundby nærmest brolandingen, samt en
standardnorm, som er gældende for øvrige byområder.
Med omdannelsen af Stigsborg og integrationen af området i den centrale del af Aalborg og Nørresundby omkring Limfjorden vil store dele
af området få karakter af midtby. Samtidig vil udviklingen af højklasset
kollektiv transport mindske behovet for parkering. Samlet set er der

FLERE PROGRAMMER
Multianvendelige parkeringshuse
Der lægges i udviklingsplanen op til, at der løbende i udviklingen
Stigsborgs udvikling opføres større parkeringshuse, som financieres
gennem indbetalinger til en parkeringsfond. Parkeringshusene tilføres
flere forskellige programmer, som medvirker til at aktivere facader.
Der kan etableres dagligvarebutik i stueetagen eller motionslandskab
på taget som det kendes fra Park’n Play parkeringshuset i Nordhavn,
København.

derfor god grund til at nuancere parkeringsnormerne, som lægges
til grund for udlæg af arealer til terrænparkering såvel som parkering
i konstruktion. Det har praktisk og æstetisk betydning, samtidig med
at det er en afgørende forudsætning for at kunne etablere attraktive
og rigelige friarealer og skabe god økonomi i udviklingen af et nyt tæt
byområde.
I forslaget til udviklingsplanen benyttes derfor følgende normer fordelt
efter økonomimodellens områdeinddelinger:
•

I delområde A (Hedegaard kvarteret) benyttes midtbynormen,
som generelt foreskriver 0,5 parkeringsplads pr. bolig. Området
er meget centralt beliggende og er meget tæt knyttet op på både
Aalborg midtby og det centrale Nørresundby. Parkeringspladserne
etableres her på terræn (langs vejene), i kældre under en mindre del
af bebyggelsen samt i ét centralt parkeringshus.

•

I delområde B1, B2 og B4 (Stigsborg Brygge) benyttes også
midtbynormen. Området foreslås udviklet med høj tæthed og blandede
funktioner, samtidig med at der forudsættes en sammenhæng med
den øvrige havnefront både nord og syd for fjorden – altså en direkte
udvidelse af midtbyen. Parkeringspladserne etableres her på terræn
(primært langs vejene), i kældre under en mindre del af bebyggelsen
– nærmest fjorden og i områder, hvor terrænforholdene lægger op
til det – samt i ét centralt parkeringshus.

•

Parkering
Etape 1

Parkering
Etape 2

Parkering på terræn

Midlertidig parkering på tomme byggefelter

Parkering på terræn

Midlertidig parkering på tomme byggefelter

Parkering i kælder

Parkeringshus

Parkering i kælder

Parkeringshus

I delområde B3 og C (Fjordpark kvarteret) foreslås det, at der benyttes
en reduceret norm, som generelt svarer til standardnormen men
reduceret til 1 parkeringsplads pr. bolig. Reduktionen er motiveret
i områdets tæthed, den forudsatte kollektive trafikbetjening og
beliggenheden umiddelbart i randen af bymidten. Parkeringspladserne
etableres her på terræn – primært langs vejene og i mindre omfang
i randen af den centrale park samt i kældre under en mindre del af
bebyggelsen beliggende op ad parken.

STANDARDPARKERINGSNORM I ALLE DELOMÅDER
Hvad ville det betyde, hvis den høje standardparkeringsnorm blev
lagt til grund for parkeringsløsningen i alle delområder?
•

Hvis parkeringspladserne blev etableret på terræn, ville det
indebære en reduktion af friarealerne fra 51% til 29-31% afhængigt
af, om der korrigeres for dobbeltudnyttelse. Dette vurderes
ikke at være en reel mulighed.

•

Hvis parkeringspladserne blev etableret i parkeringshuse, ville
det indebære en reduktion af det samlede dækningsbidrag
med 360-400 mio., svarende til en reduktion fra 35% til 31%
afhængigt af, om der korrigeres for dobbeltudnyttelse. Hvis
behovet hen ad vejen viser sig, er dette en reel mulighed. Det
vil umiddelbart få betydning for dækningsbidraget, men det vil
delvist kunne kompenseres ved en højere bebyggelsesprocent
i de berørte områder.

Parkering
Etape 3

Parkering
Etape 4

Parkering på terræn

Midlertidig parkering på tomme byggefelter

Parkering på terræn

Midlertidig parkering på tomme byggefelter

Parkering i kælder

Parkeringshus

Parkering i kælder

Parkeringshus
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En del af parkeringspladserne etableret i konstruktion er i økonomimodellen forudsat
solgt som private pladser sammen med boligerne. For disse parkeringspladser er der
uanset ovenstående regnet med mindst 1 parkeringsplads pr. bolig, og der er ikke
indregnet dobbeltudnyttelse.

•

For fuldstændighedens skyld vises nedenfor parkeringsbehovet i de overordnede
delområder baseret på de forskellige normer – med og uden korrektion for
dobbeltudnyttelse. Normerne benyttet i udviklingsplanen er markeret med rødt.

I delområde D (Strandpark kvarteret) benyttes standardnormen for
områder uden for bymidten (generelt 1,5 parkeringsplads pr. bolig).
Parkeringspladserne etableres for de mest attraktivt placerede
byggefelter nærmest vandet i kælder og ellers på terræn – primært
langs vejene og i randen af parken.

Der er i delområderne B3, C og D (Fjordpark kvarteret og Strandpark
kvarteret) taget højde for dobbeltudnyttelse, idet parkeringsbehovet
hen over ugen vil variere meget afhængigt af de anvendelser, som
parkeringspladserne servicerer.
I områderne, hvor midtbynormen er benyttet, er der ikke taget højde for
dobbeltudnyttelse. Det skyldes dels, at en del af parkeringspladserne
er forudsat solgt som private parkeringspladser og derfor ikke som
udgangspunkt kan indgå i et dobbeltudnyttelses-regime, dels at
midtbynormen i sig selv begrænser udbuddet af parkeringspladser
og dermed i et vist omfang indregner dobbeltudnyttelse som en
forudsætning.
En del af parkeringspladserne etableret i konstruktion er i økonomimodellen forudsat solgt som private pladser sammen med boligerne. For
disse parkeringspladser er der uanset ovenstående regnet med mindst
1 parkeringsplads pr. bolig, og der er ikke indregnet dobbeltudnyttelse.

STRATEGI FOR CYKLER OG CYKELPARKERING
Cyklisme skal fremmes i Stigsborg. Bygaden anlægges derfor med
cykelsti, og der stilles særlige krav til cykelparkering.
Ved de enkelte flerbolig- og erhvervsbygninger og bydelens byfunktioner
skal der gennem planlægningen sikres, at der etableres tilstrækkeligt
med cykelparkeringspladser. I forbindelse med større cykelparkering
etableres der pumpestationer, ladere til elcykler, vandpost o.lign.

Parkeringsnorm
Standardnorm
(øvrige byområder)
Delområde

Samlet
behov

Korrigeret for
dobbeltudnyttelse

A

2076

B1, B2, B4 + TMF*

Reduceret norm
Samlet
behov

Korrigeret for
dobbeltudnyttelse

Midtbynorm
Samlet
behov

Korrigeret for
dobbeltudnyttelse

1886

846

750

2411

1648

1048

603

B3

330

320

223

213

112

107

C

1345

1184

964

803

482

402

D

847

834

285

278

* Parkeringsnormen er i alle tilfælde tillagt de 220 eksisterende parkeringspladser ved
Teknik- og Miljøforvaltningen. Disse forudsættes altså kompenseret 1:1 i den fremtidige
situation.
De konkrete beregninger fremgår af parkeringsregnskabet, som indgår i
økonomimodellen.
PARKERING
Fleksibilitet i parkeringsløsningen
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forandring.
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rødt.
Vi forventer, at der i løbet af udviklingshorisonten for Stigsborg vil blive behov for langt

færre parkeringspladser. Med et udlæg af parkeringspladser, som for en meget stor dels
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Hvad ville det betyde, hvis den høje standardparkeringsnorm blev lagt til grund for
parkeringsløsningen i alle delområder?
-
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Hvis parkeringspladserne blev etableret på terræn, ville det indebære en
reduktion af friarealerne fra samlet set 51% i hele bydelen til 29-31% afhængigt af,
om der korrigeres for dobbeltudnyttelse. Dette vurderes ikke at være en reel
mulighed.

STRATEGI
BYKVALITET, BYLIV OG FÆLLESSKABER

Målet er at skabe en velfungerende bydel, hvor bykvalitet og byliv er i
fokus både før, under og efter realiseringen af de enkelte byggerier.

STRATEGI FOR BYKVALITET
Fundamentet for bydelens bymæssige og landskabelige kvalitet sikres
gennem helhedsgrebet, der suppleres af et kvalitetsprogram for byggeri
og byrum. Kvalitetsprogrammet er en fleksibel og ikke juridisk bindende
’mellemplan’, som anvendes i samarbejdet og kommunikationen mellem
udviklingsselskabet, udviklere og bygherrer. Målet er at sikre kvaliteten af
de offentlige rum gennem en lang realiseringsfase.
Udover at sikre gode opholds- og anvendelsesmuligheder - bl.a. gennem
hensigtsmæssigt mikroklima og belysning - skal kvalitetsprogrammet
sikre, at de forskellige byrum, pladser, gader og gårde udformes med
fokus på aktiviteter, ophold og byliv, der stimulerer sundhed, bevægelse
og sociale relationer.

STRATEGI FOR KANTZONER
Et væsentligt element i kvalitetsprogrammet er kantzonen mellem den
private bygning og det offentlige byrum. Der stilles derfor særlige krav til
kantzonen omkring de offentlige byrum, og ikke mindst til de funktioner, der
placeres i bygningernes stueetager. Kantzonen forholder sig til bygningen og
aktiviteterne i stueetagen og har i høj grad sammenhæng med aktiviteterne
bag facaderne.
Kantzoner og stueetager prioriteres højt i Stigsborg, både fordi kantzonerne
har betydning for det liv, der leves og opleves i bydelen, og fordi kantzonerne
har stor betydning for oplevelsen af tryghed og offentlighed.
Der stilles særligt fokus på kantzonerne mod Bygaden, Stigsborg Havneplads og Fjordstrøget, der enten etableres som aktive eller åbne.
I de åbne stueetager er fokus rettet mod arkitekturen og detaljeringen af
den enkelte bygning for herigennem at sikre en sammenhæng mellem det
private og det offentlige. Åbne kantzoner udformes, så de giver mulighed
for liv langs byrummets kanter - f.eks. med en forskydning i facaden, der
muliggør ophold, en urban terrasse, plads til blomster osv.
I de aktive stueetager er fokus rettet mod funktionen (butikker, café, restaurant, publikumsorienterede erhverv osv.). Ud over aktive stueetager
omkring brolandingen, er det særligt vigtigt med aktive stueetager omkring
Stigsborg Havneplads, og i overgangen til Stigsborg Fjordpark.
Omkring Stigsborg Havneplads og de bygninger, der ligger omkring den, skal
funktioner åbne sig mod bydelens primære byrum, der både er det centrale
mødested i Stigsborg, og det rum man ankommer til med Fjordbussen.
Her skal funktionerne i stueetagerne medvirke til, at det omkringliggende
byrum indtages og aktiveres, gennem f.eks. udeservering.
Ved overgangen til Stigsborg Fjordpark aktiveres den nederste etage i
de bygninger, der orienterer sig mod fjorden. Rummene opføres som rå
konstruktioner uden aptering, der kan tåle at blive oversvømmet i ganske
sjældne tilfælde. Rummene åbnes og demokratiseres med et offentligt
og halvoffentligt indhold, der retter sig mod det maritime og fjorden.

Det er her skolen laver maritim undervisning og opbevarer udstyr, her er
kajakhotel for bydelens borgere, syrens bådlaug har et fritidsværft osv. Det
er også her bydelens og byens maritime foreningsliv har et støttepunkt for
deres aktiviteter på fjorden. Her kan søspejderne holde til sammen med
paddleboard - og vinterbadeklubben osv.
De åbne stueetager skal give plads til nye unikke typer byliv og kultur, som
ikke forudsiges i en markedsundersøgelse, men som kan udvikles over tid
netop langs fjordens solside. Der findes mange nyere eksempler på byliv
og miljøer, der opstår, hvis de rette rammer stilles til rådighed og langs
Fjordstrøget er der unikke muligheder, hvis der skabes plads under de dyre
etagemeter til boliger.

STRATEGI FOR PLACERING AF BYFUNKTIONER
Markedsundersøgelsen viser, at der i overvejende grad er et marked for
boliger i området. Boliger vil således udgøre basisfunktionen i Stigsborg
og der lægges op til, at der udvikles flere forskellige boligtypologier, og
gerne en variation af ejerformer, der kan bidrage til at skabe en varieret
og mangfoldig bydel - både hvad angår boligtyper og indbyggere.
Men Stigsborg skal være andet og mere end en boligby. Byfunktioner skal
tilføre bydelen liv, som vil gøre Stigsborg attraktiv og levende på mange
forskellige tider af både døgnet og året.
Byfunktioner skal anvendes som et strategisk greb til at skabe byrumshierarki og flows. Strategien bygger på at koncentrere de centrale
bylivsskabende byfunktioner på få udvalgte steder. Ved brohovedet er
udviklingen af nyt supermarked og andre bylivsgeneratorer allerede i
gang, og der lægges derfor op til, at Stigsborg Havneplads udpeges som
det andet centrum.
By- og landskabsforvaltningen ligger her allerede i dag og tiltrækker både
ansatte og besøgende. Det eksisterende liv forstærkes ved at placere
Kvarters- og Innovationshuset, Stigsborg Expo, med funktioner, der
både er forankret lokalt, regionalt og internationalt. En ny skole placeres
desuden i umiddelbar nærhed, så elever, forældre og lærere naturligt vil
bruge det nye byrum i pauser eller når de skal fra og til busstoppestedet
på Bygaden. Det er også her Fjordbussen lægger til med forbindelse til
et busstoppested på Bygaden, og det er her Syrens Bådlaug har sine
daglige aktiviteter.
Derudover placeres en af to dagligvarebutikker, som der må forventes at
komme i bydelen, på modsatte side af Bygaden.

STRATEGI FOR FÆLLESSKABER OG DELEFACILITETER
Bylivet i Stigsborg skal bæres af fællesskaber. Fællesskaberne skal
forankres i bydelens delefaciliteter og fælles aktiviteter, som koncentreres
omkring de centrale bylivsskabende byfunktioner, herunder Stigsborg
Expo, skolen, supermarkedet, Bygaden, kvarterspladserne, de grønne
korridorer og mobilitetsknudepunkterne. Fællesskabet og den gradvise
udvikling af delefaciliteter er på den måde en strategisk driver for
udviklingen af bylivet i bydelen igennem hele udbygningsperioden.
Målet er at udvikle et integreret bymiljø, som er frigjort fra industribyens
funktionslogik og formsprog, og som er andet og meget mere end

ÅBNE STUEETAGER MOD FJORDEN
Offentlighed og demokrati
Mod fjorden åbnes stueetagerne til offentlige og maritime programmer,
der skaber mulighed for at bruge fjorden for bydelens beboere, skolen
osv.
vidensbyens blandede byområde. I Stigsborgs integrerede byrum skal der
være et symbiotisk og dialektisk samspil mellem bymiljø, virksomheder,
boliger og vidensinstitutioner. Den nye bydels bygninger vil på den måde
først og fremmest være rum omkring mødesteder, og byrummet og de
grønne korridorer vil være rammen om de fællesskaber og relationer,
der skaber Stigsborgs særlige integrerede bykultur. Det er en bykultur,
som både virker fremmende for videndeling og innovation, og som
understøtter udviklingen af en stærk lokal sammenhængskraft i bydelen.
Særligt to strategiske virkemidler skal prioriteres for at udvikle bydelens
integrerede bymiljø: Det ene er et fokus på menneskelig skala. Det tidligere
havne- og industriområdes storskala logik og rumlighed skal gradvist
tilføjes med et urbant mikrokosmos. Det andet er et fokus på fællesskaber,
relationer, fysisk og organisatorisk åbenhed, tilgængelighed og værdien i
grænseflader - både de fysiske, som kan flettes sammen af delefaciliteter,
og de mentale, som kan flettes sammen af fælles aktiviteter og netværk.
Delefaciliteterne falder i to kategorier med to forskellige formål: Den ene
kategori af delefaciliteter – fx fælles mødelokaler, kontorfællesskaber
eller fælles kantiner eller uderum – har primært til formål at understøtte
synergien mellem fx erhverv- og uddannelse i området. Den anden
kategori af delefaciliteter er faciliteter eller smarte services fx biler,
p-pladser, garager, cykler, kørselsordninger og haver, fællesspisning,
cirkulation af ressourcer i forhold til små praktiske opgaver, samt fælles
faciliteter for cykling og genanvendelse af restprodukter og affald. Disse
delefaciliteter er fundamentet for, at vidensinstitutioner og -erhverv kan
indsamle og omsætte data på en smart måde om dagligdagsprocesser,
byrums- og forbrugeradfærd i bydelen, og de er samtidig rammen om en
lokal deleøkonomi, som er forbundet med hverdagslivet. Det strategiske
fokus på fællesskab og delefaciliteter vil på denne måde både være
værdiskabende i forhold bydelens liv og transformation fra havne- og
industriområde til en moderne erhvervs-, videns- og kulturby.
EFFEKT
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STRATEGI
BÆREDYGTIG BY

Bæredygtig byudvikling er en forudsætning. Det er samtidigt et bredt
fænomen, som gennemsyrer alle de forudsætninger og valg, som ligger
til grund for udviklingsplanen. Det er derfor heller ikke et begreb, som vi
mener skal behandles særskilt.
Hvis der på et tidspunkt opstår et ønske om at dokumentere
Bæredygtig byudvikling
bæredygtigheden
af byområdet, er DGNB-metoden for bydele et solidt
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en infrastruktur, der betjener området

Der er tale om en hel
bydel
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bygningsejere, ikke være nogen, der
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Naturbeskyttelse /
Artsmangfoldighed
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Beliggenhed / Ydre
miljøpåvirkninger

Samlet 25 point

Vurderet score:
72 points

Klimabeskyttelse /
Energiforbrug og
vedvarende energi

MIL 2.2.1 ≥ 5 point
MIL 2.2.2 ≥ 5 point

Vurderet score:
MIL 2.2.1 = 25 point
MIL 2.2.2 = 50 point

Socialt / Social og
kommerciel
infrastruktur

SOC 1.2.1 ≥ 4 point
SOC 1.2.3 ≥ 4 point
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af, hvad der kan forventes ved en senere certificering (af hele bydelen).
Samlet set indikerer screeningen, at der bør kunne opnås en samlet
vurdering på over 80%, svarende til et DGNB Guld-certifikat.
Denne vurdering baserer sig på en indledende screening af forslaget til
udviklingsplanen i forhold til DGNB for Byområder med udgangspunkt
i evalueringsmatricen, som udgør det centrale vurderingsredskab i
DGNB-metoden.
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Vurderingen skal naturligvis betragtes med store forbehold for,
at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger et tilstrækkeligt
dokumentationsgrundlag i forhold til de krav, der stilles i DGNB-metoden.
Der redegøres her ikke nærmere for den detaljerede evalueringsmatrice,
men den vil kunne fremlægges på et senere tidspunkt.
Screeningen peger på følgende vurdering inden for hovedområderne i
DGNB-certificeringen:
MILJØMÆSSIG KVALITET (72%)
På miljøsiden klarer projektet sig generelt godt. Dette er især på grund
af de valgte løsninger på områderne: energi, materialer og affald.
Energi
Projektets bygninger vil blive planlagt således, at de har det lavest
mulige energiforbrug og hvis det er muligt, vil de kunne fortrænge fossile
brændstoffer ved at producere vedvarende energi. Ved derudover også at
indarbejde overvågningssystemer og muligvis også decentrale løsninger
til lagring af energi, såsom at lade delebiler indgå som lagringskapacitet
lignende, kan beboerne følge deres energiforbrug i realtid, og ved hjælp
af SMART-teknologier kan noget af det energiforbrugende forbrug
flyttes, så det falder sammen med perioder med lav belastning af elnettet. Dette vil også hjælpe den overordnede distribution af el i området,
da spidsbelastningerne således reduceres.
Materialer
De valgte materialer vil blive valgt ud fra en vurdering af hele deres
levetidscyklus, fra produktion til bortskaffelse, således at energiforbruget
og miljø- og klimabelastningen bliver så lav som muligt, samt at sikre
den størst mulige genanvendelighed af materialerne. Dette vil inkludere
både de bærende konstruktioner, facadesystemer og belægninger. Et
eksempel herpå kunne være facadeelementer af nedbrydelige biokompositter eller belægninger af genbrugt beton eller lignende. Denne
vurdering af levetidscyklussen vil medføre at bygningerne ikke genererer
mere affald end allerhøjest nødvendigt i løbet af hele deres levetid.
Affald
Ved at indarbejde SMART-teknologier kan affaldsproduktionen i
driftsfasen overvåges, og de indsamlede data kan bruges til at informere
tiltag til reduktion af affaldsproduktionen, samt optimering af afhentning
og behandling af affaldet. Sammen affalds-fraktionering og mulighed
for kompostering vil dette bringe Stigsborg-området op på niveau med
Best Practice.
ØKONOMISK KVALITET (97%)
Det tidlige arbejde med en solid økonomimodel for udviklingen giver
stor sikkerhed for, at bydelens udvikling i sig selv udgør en positiv
økonomisk case, samtidig med at den understøtter muligheden for et
positivt bidrag til byens og kommunens samlede økonomi.
Udviklingen af området indskriver sig desuden i, og forventes at bidrage
til, en generelt positiv økonomisk udvikling i Aalborg-området.
Den langsigtede økonomiske bæredygtighed af området, sikres ved

hjælp af dannelsen af jobs og støtten til iværksættere og muligheden
for at tilpasse og optimere tiltag og drift i området som følge af SMARTteknologier. Ved yderligere at indarbejde almene boliger, sikres det, at
der dannes et godt grundlag for byliv i området til gavn for butiks- og
erhvervsdannelsen.
SOCIAL KVALITET (86%)
Den sociale bæredygtighed bliver i høj grad sikret ved hjælp af de
grønne områder, byrum, blandede boligformer og områder til brug for
sociale og kulturelle begivenheder, samt områdets skole.
Parken og de grønne områder vil især bidrage til den sociale
bæredygtighed. Ved at danne ramme for kulturelle og sociale
begivenheder og give mulighed for at mødes på tværs af sociale
baggrunde, giver dette Stigsborg muligheden for at markedsføre sig
selv som en lokal og regional kulturel destination.
Områdets huse og byrum er med vilje blevet holdt i en menneskelig
skala for at øge borgernes følelse af komfort og tryghed, og igennem
landskabets variation langs fjorden vil områdets brugere kunne påskønne
områdets historie og beliggenhed, igennem skiftet fra industriel havnefront i Hedegaards området til et mere naturligt landskab mod øst.
TEKNISK KVALITET (74%)
Brugen af SMART City teknologier og muligheden for et samarbejde med Aalborg Universitet, vil gøre det muligt at skabe et laboratorium for udvikling af teknologier, muligvis i samarbejde med
erhvervsvirksomheder, såsom Grundfos, Siemens osv. Brugen af disse
teknologier vil også gøre det muligt for kommunen at indsamle data om
energiforbrug, affaldsproduktion samt andre parametre i realtid, som vil
være værdifuldt input til beslutningstagen i området og optimering af
drift til gavn for den økonomiske bæredygtighed og Aalborg Kommune
generelt.
I de første faser af udbygningen kan den digitale infrastruktur desuden
bruges til at indsamle data, som kan bruges til at tilpasse og forbedre
de senere faser i udbygningen af området. Dette vil gøre det muligt for
Stigsborg at få et forspring på det digitale område og markedsføre sig
selv som en bydel, der udvikler sig med sine borgere, ved at gøre det
muligt at identificere borgernes foretrukne ruter og pladser i forbindelse
med kulturelle og sociale begivenheder. Ved at kende disse kan det
sikres, at bydelen fordrer de hensigtsmæssige ruter, hvorved glæden
ved områdets brug fremmes.
PROCESMÆSSIG KVALITET (67%)
Den tidlige inddragelse af en bred vifte at aktører og stakeholders
i forarbejdet til udviklingsplanen, samt det store politiske fokus og
engagement i områdets udvikling, udgør et solidt grundlag for en høj
grad af procesmæssig kvalitet.
En stærk og bred organisering i den videre udviklingsproces og i livet i
Stigsborg ligger som et grundlag for udviklingsplanen,

TOTAL 81%
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STRATEGI
ETAPER OG FLEKSIBEL UDBYGNING

ETAPEPLAN
Udbygningen af Stigsborg baseres på en robust etape-/delområdeplan,
som muliggør en løbende og fleksibel udbygning af området - med
mulighed for løbende at tilpasse udbuddet til markedets skiftende
forudsætninger.
Opdelingen af bydelen i fire overordnede delområder, som hver for sig
omfatter både attraktive udsigtsboliger, mere økonomisk tilgængelige
ejer- og lejeboliger og mulighed for erhverv, giver mulighed for en
fleksibel udvikling, hvor der løbende kan udbydes en forskellighed af
byggeretter uanset rækkefølgen af delområdernes udbygning.
En stor del af robustheden ligger desuden i, at de enkelte delområder er
økonomisk relativt uafhængige af hinanden og dermed kun i begrænset
grad forudsætter en specifik udviklingsrækkefølge.

C

Vi forestiller os, at udviklingen starter i Stigsborg Brygge-kvarteret
(delområde B), der allerede i dag (med By- og landsskabsforvaltningen)
huser en vigtig byfunktion som tidligt vil trække liv til kvarteret. I første
omgang anlægges den første del af Bygaden fra Nordre Havnegade
i vest til Limfjordsvej i øst. Det giver adgang til de centrale dele af
kvarterets byggefelter.

D

A
B

Efterfølgende kan Bygaden forlænges mod øst til Engvej, hvor
udviklingen af Fjordpark-kvarteret (delområde C) kan igangsættes. Når
aktiviteterne omkring Hedegaard ophører, kan Bygaden også forlænges
mod vest og igangsætte udviklingen af Hedegaard-kvarteret (delområde
A). Udviklingen af Strandpark-kvarteret (delområde D) kan ske relativt
uafhængigt af de øvrige delområder.
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ETAPER
Park og nyt bycenter

DELOMRÅDER
Fleksibel udvikling

Det afgørende første skridt er etableringen af Stigsborg Fjordpark og
et knudepunkt for byliv, mobilitet og fællesskab i området omkring
By- og landskabsforvaltningen. De øvrige etaper er økonomisk og
programmatisk relativt uafhængige af hinanden, og det muliggør en
fleksibel udvikling og en løbende tilpasning af udbuddet til markedets
skiftende forudsætninger.

Etape-/delområdeplanen muliggør en fleksibel udbygning af området.
Hver for sig rummer delområderne mulighed for både attraktive
udsigtsboliger, mere økonomisk tilgængelige ejer- og lejeboliger og
mulighed for erhverv.

STRATEGI
ØKONOMIMODELLENS OPBYGNING

Økonomimodellen er opbygget med en underopdeling af de overordnede områder i delområder med forskellige attraktionsniveauer og
funktionelle profiler.

•

Salgspriserne for de enkelte boligtyper inkluderer ikke private
parkeringspladser i p-kældre og p-huse. Det vurderes, at der for de
dyreste ejerlejligheders vedkommende vil være efterspørgsel efter
og grundlag for salg af parkeringspladser i kældre under de enkelte
byggerier samt i et mere begrænset omfang private parkeringspladser
i parkeringshuse i de tættest bebyggede områder. I de samlede
salgspriser er derfor i et begrænset omfang inkluderet salg af private
parkeringspladser. Parkeringspladser i øvrigt er indregnet som en
ren udgift.

•

Beregningen af friarealer er baseret på den konkrete, foreslåede
parkeringsløsning for de enkelte delområder, herunder det faktiske,
foreslåede omfang af terrænparkering – dette til forskel fra den
oprindelige model, som beregnede friarealerne på baggrund af et
tænkt omfang af terrænparkering, som var ensartet i alle områder.

Økonomimodellen forudsætter et relativt højt dækningsbidrag i
alle delområder hver for sig, hvorved det vil være muligt at udvikle
delområderne økonomisk set relativt uafhængigt af hinanden.
Der er i økonomimodellen desuden taget højde for, at parkeringsløsninger
både fysisk, antalsmæssigt og økonomisk kan realiseres inden for de
overordnede områder uden gensidig afhængighed. Økonomimodellen
er i forhold til de udleverede grundlag tilpasset og præciseret på
følgende punkter:
•

•

Salgspriserne er baseret på en mere detaljeret opdeling af i boligtyper/
funktioner og attraktivitetsniveau. Der er naturligvis stor fleksibilitet i
forhold til den konkrete fysiske disponering af anvendelser og boligtyper,
men det er vurderet, at en større præcision i differentieringen giver
en mere retvisende og dermed solid økonomimodel.
Etablering af parkeringspladser i konstruktion er prissat særskilt, og der
er differentieret mellem parkeringspladser i kældre under bebyggelsen
og parkeringspladser i dedikerede parkeringshuse. Omkostninger til
etablering af parkeringspladser i kældre og parkeringshuse er baseret
på en konkret vurdering af omfanget i de enkelte delområder.

Dækningsbidragene for de enkelte delområder er ret ensartede,
og økonomimodellen er dermed relativt uafhængig af udbygnings.
rækkefølgen.
Salgspriser og byggeomkostninger er vurderet af en erfaren, Aalborgbaseret mægler og er baseret på det aktuelle prisniveau for nybyggeri i
byen - under hensyntagen til områdets centrale placering og attraktivitet.
Der er ikke forudsat store prisstigninger, og prisniveauet vurderes at
være konservativt i forhold til, at der må forventes en dynamisk effekt af
byområdets udvikling og stigning af attraktiviteten.

ØKONOMISK MODEL
Stigsborg
Salgspriser og byggeomkostninger er vurderet af en erfaren,
Aalborg-baseret mægler og er baseret på det aktuelle prisniveau for
nybyggeri i byen - under hensyntagen til områdets centrale placering
og attraktivitet. Salgspriserne er desuden differentieret i forhold til
attraktiviteten af byggefelterne inden for bydelen.

EFFEKT
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STRATEGI
MENTAL BYOMDANNELSE OG MIDLERTIDIGHED

Strategierne for mental byomdannelse, midlertidighed, liv og attraktivitet går hånd i hånd. De skal kickstarte livet i Stigsborg og bidrage
til, at området bliver synligt og attraktivt for potentielle investorer,
købere, lejere, beboere og besøgende fra dag ét og under hele
udbygningsperioden.
Byliv og byrum skal udvikles sammen. Mens bylivet transformerer
sig over tid med stadig flere nye brugere og aktiviteter, skal stederne
etableres tidligt og skabe en blivende værdi, identitet og tilknytning,
som gradvist vil gøre Stigsborg til en naturlig del af det mentale bykort
over Aalborg bymidte.
Den mentale omdannelse af Stigsborg skal ses som en åben proces,
hvor der løbende stilles rammer til rådighed, som de nye beboere, de
besøgende og andre kan være med til udvikle og at give indhold og
identitet.
Her beskrives fire strategier for handlinger, som kan sættes i spil
simultant eller bygges gradvist ind i udviklingen af området og medvirke
til at transformere Stigsborg fra industrigrund til en integreret del af
midtbyen ved fjorden.

STRATEGI FOR PLACEMAKING
Stigsborg bygges op omkring fjordlandskabet og et netværk af
landskabsforbindelser og landskabelige byrum. Det skal man kunne
opleve fra første dag.
Efter inddæmningen af forureningen, fejres Stigsborg med åbningen
af den nye landskabspark. Den landskabelige forbindelse etableres ud
langs fjorden og åbner fjordlandskabet på solsiden op for hele byen.
Langs med fjorden etableres fjordpladser, der udgør landskabelige
plateauer, der inviterer til nyt byliv og aktiviteter ved fjorden. I den nye
park etableres ”Plug and play”-faciliteter, hvor midlertidige og mere
permanente aktiviteter kan iværksættes.
I de tidlige faser understøttes livet i byrummene, af bygninger med
åbne, offentlige og udadvendte funktioner i stueetagerne, såsom
By- og landskabsforvaltningen, Stigsborg Expo, skolen og sidenhen
stueetagerne omkring fjordpladserne, hvor der skabes rammer for
maritime aktiviteter og ”pop up”-aktiviteter, såsom restauranter,
udstillinger, undervisning med mere.
Havnepromenaden foran Hedegaard åbnes gradvist og midlertidigt
op for adgang og aktiviteter, når erhvervsaktiviteterne tillader
det. På Havnepromenaden udvikles midlertidige installationer af
landskabselementer og møblering, der på sigt kan integreres i landskabsdesign og kystsikring langs den gamle industrikaj.

STRATEGI FOR INSTANT CITY
’Instant city’ dækker over en strategi for det umiddelbare og midlertidige
byliv, der let kan skabes fra dag ét og som kan udvikles til mere
permanente aktiviteter og faciliteter.
31

STIGSBORG HAVNEFRONT

Stigsborg Instant City er for eksempel etableringen af Stigsborg Expo,
som igennem hele udbygningsperioden fungerer som det sted, hvor
man kan se planer og få information om igangværende projekter mv.
Stigsborg Expo bliver et synligt og spektakulært sted på havnefronten,
som programmeres med bylivsskabende og bredt appellerende
aktiviteter, f.eks. et madmarked, musikevents eller Makers’ Fairlignende, og kan senere udvikles til, eller integreres med, et egentligt
iværksætterhus.
Ud over lokalt orienterede aktiviteter rettes et særligt fokus på, hvordan
Expo-funktionen kan understøtte den nationale og internationale
eksponering af f.eks. videns- og kulturproduktion i området.
Et andet eksempel for Stigsborg Instant City er etablering af midlertidige
”Plug and play”-faciliteter, der foregriber etableringen af Fjordskolen,
som integreres i den første rå version af parken. Med erfaringer fra
bl.a. det velbesøgte ”Plug and play”-anlæg i Ørestad, kan der skabes
et fundament af viden om, hvilke brugere, der kan være medskabere af
bynaturlivet i Stigsborg.
Et tredje eksempel for Instant city strategien er etableringen af rå og
billige faciliteter i stueetagen på de første boligbebyggelser omkring
fjordpladserne. her kan foreninger og pop-up events få støttepunkter
for det spirende byliv.

STRATEGI FOR EKSPERIMENTER OG INNOVATION
Gennem midlertidighed og åbne fysiske rammer og steder kan Stigsborg
understøtte eksperimenter med byliv, deleøkonomi, fællesskaber og
samskabelse mellem Aalborgs borgere, institutioner, universitetet,
skolen, iværksætteri, fritidsliv, virksomheder og meget meget mere.
Der lægges op til, at Stigsborg Expo dobbeltprogrammeres som
studiepladser/showrooms for produkter eller smarte living labs for
indsamling af data om f.eks. forbrugeradfærd eller lignende; at kantinen
i By- og landskabsforvaltningen åbnes som restaurant/café med
gæstekokke og lignende; at den nye skole og skolens landskaber er åbne
24/7 for bydelen og kvarteret; og at privatboliger, skole og foreningsliv
deler faciliteter på havnefronten, over døgnet, ugen og året.

STRATEGI FOR KUNST
En del af den mentale omdannelse af Stigsborg kan derudover løftes
gennem stedspecifikke kunstprojekter, som understøtter og formidler
visionerne for området. Det kan være større landart-projekter, som kan
bidrage til at modne oplevelsen af Stigsborg som en del af midtbyen
og et rekreativt naturområde. Eller det kan være bygningsintegrerede
kunstinstallationer, som forholder sig til særlige stedslige kvaliteter
i området, og som på den måde bruges som identitetsmarkør for
Stigsborg. Udførelsen kan evt. varetages af internationale ’artists in
residence’, som involveres i samarbejde med kunstinstitutioner i Aalborg.
Kunst og eksperimenter, både i form af midlertidige installationer og
mere permanente værker, kan på den måde bruges strategisk som en
driver for den mentale omdannelse ved at sætte billeder på det, området
kan udvikle sig til, og dermed bidrage til at forme områdets identitet og
fortælling.

ÅBNINGSTRÆK
Åbningstrækket er det træk, der sætter alle de andre brikker i bevægelse.
Vi lægger op til, at der satses på en række vigtige åbningstræk for udviklingen af Stigsborg, som kan være med til at katalysere byudviklingen.
Åbning - Fra industrigrund til fjordpark
Det er afgørende for Stigsborgs attraktivitet, at området omkring Syren
ændrer karakter og begynder at blive indtaget af byen. Udviklingen
af Fjordparken er derfor et vigtigt åbningstræk for udviklingen af hele
bydelen. Udviklingen er i gang og kickstartes med DGI-Landsstævnet
2017, som er det første store event, der sætter omdannelsen af Stigsborg
i byens fælles bevidsthed.
Med landstævnet er der desuden igangsat en landskabelig byggemodning, som følges op af inddækningen af det forurenede strandareal,
som kommer til at ændre på såvel karakteren af fjordkanten som
muligheden for at bruge den. Fjordparken vil forandre den måde byen
forstår og bruger fjordlandskabet.
Den landskabelige byggemodning følges over de kommende år op af
realisering af såvel midlertidige som permanente anlæg. Fra ”Plug and
Play”-faciliteter til koncertplads o.lign.
Samtidig prioriteres at flytte nogle af byens store events til byparken, så
Stigsborg bliver en del af dagsordenen i Aalborg.
Forbindelse - Fjordbussen til Stigsborg
Det er afgørende - mentalt og funktionelt - at Stigsborg hænger
sammen med Aalborg midtby. Etableringen af en Fjordbus er derfor
et vigtigt åbningstræk, der mentalt og fysisk, er en vigtig katalysator
der kan kickstarte udviklingen. I første omgang skaber Fjordbussen
forbindelse fra Aalborg Midtby til By- og Landskabsforvaltningen og fra
den bagvedliggende by til +BUS-forbindelsen på Østeraa
Forandring - Stigsborg Expo
Stigsborg Expo er det nye kvarters- og innovationshus, som skyder
udviklingen igang og åbner dørene for omverden som det første nye hus i
bydelen. Det skal skabe vækst, synergi og værdi for byen ved at indsamle
viden og koble videns-, kulturinstitutioner og erhverv i byudviklingen.
Forankring - Stigsborg Netværk
Det er afgørende, at udviklingen forankres og at der tages ejerskab
for udviklingen. Derfor foreslår vi, at udviklingsselskabet etablerer en
samarbejdsorganisation – Stigsborg Netværket – med repræsentanter
for de organisationer, institutioner og andre aktører, som er afgørende
aktører i at realisere visionen.

Åbningstræk del A

Åbningstræk del B

Åbningstræk del C

Åbning af Stigsborg Fjordpark

Bryggekvarteret åbnes med Stigsborg Expo

Stigsborg skolen og Stigsborg Brygge

- Kemira-grunden og kysten sikres med jordfyldning og åbnes for hele byen.
- Der skabes tilgængelighed for bløde trafikanter via Syrestien med
forbindelse mellem Fjordstrøget, brohovedet og byen bag Hedegaard.
- Fjordbussen forbinder Stigsborg og Nørresundby med Aalborg midtby,
Østeraa og området omkring Musikkens hus for cyklister og gående.
- Der etableres “plug and play” faciliteter til byliv, rekreation, sport og større
events for byen i parken ud for den fremtidige Stigsborg Skole.
- Fjordpladsen etableres hvor Stigsborg Fjordpark møder vandet. Det er en
amfiscene i landskabet med udsigt mod syd over fjorden.

- Stigsborg Expo etableres på Havnepladsen på hjørnet mod By- og
landskabsforvaltningen som kvarters- og innovationshus.
- Havnepladsen med jollehavn etableres øst for By og landskabsforvaltningen.
Her får Syrens Bådlaug sine nye faciliteter.
- Søsportspladsen og Badepladsen etableleres langs vandet ved Stigsborg
Brygge.

- Stigsborg Skole etableres og Stigsborg Brygge bygges op omkring skolen,
skoleparken og Stigsborg Expo som det første kvarter i Stigsborg.
- Under boligerne langs Fjordstrøget mod pladserne etableres maritime
byfunktioner mod fjorden.
- Støttefunktioner til fjordliv etableres i stueetagerne mod fjorden, hvor
der ikke kan etableres boliger pga. risiko for havvandstigning. Faciliteterne
etableres som rå faciliteter uden aptering, som kan tåle oversvømmelse i
sjældne tilfælde.

Aktiviteter
Større events såsom koncerter, DGI-landsstævne 2017, afholdes i Stigsborg
samt årlige Aalborg begivenheder, såsom Tall Ship Race, Cirkus, Karneval
m.m. inviteres til Stigsborg Fjordpark, så gæster fra hele byen får anledning til
at indtage bydelen. Stigsborg Fjordpark vil fra første dag kæde Stigsborg og
fjorden sammen med bydelen og den badvedliggende by.

Aktiviteter
- Event i Stigsborg Expo for Stigsborgs netværk af interessenter.
- Fjordlivet langs Fjordstrøget udvikles til badning, sejlads, fiskeri osv.
- Fjordforbindelsen trækker cyklister og gående til fra begge sider.

Aktiviteter
Faciliteter på skolen samt de åbne faciliteter ved Fjordstrøget skaber
mulighed for en bred vifte af aktiviteter såsom foreningsliv, omklædning,
sauna, opbevaring af padleboards, havkajakker, optimistjoller, våddragter
og andet grej til foreninger og fritidsaktiviteter. Arealerne kan også bruges
til pop-up events som midlertidige restauranter, butikker, klasselokaler og
lignende eksperimenterende byliv.
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STRATEGI
ERHVERV, INNOVATION OG LÆRING

Stigsborgs særlige erhvervsøkosystem skal være et produkt af stærke
koblinger mellem bydelens virksomheder, iværksættere og studerende,
og de netværk, som byens øvrige videns- og kulturinstitutioner og erhverv
indgår i på regionalt, nationalt og internationalt niveau. Virksomhederne
i Stigsborg vil indskrive sig i en eksisterende erhvervsstruktur og
-netværk, men på en måde, hvor byrummet og bylivet bruges bevidst
og aktivt som et enzym for produktion af ny viden, der kan omsættes
til forretning.
I Stigsborg skal iværksætteri, innovation og læring altså væves
sammen med byrummet og de møder og udvekslinger af human
kapital, der finder sted der, når mennesker mødes. Stigsborgs særlige
erhvervsøkosystem kan blive et verdensklasse eksempel på, hvordan
vi kan udvikle en attraktiv bymidte, der både er campus, erhvervs- og
kulturcentrum i ét. Denne ambition går også godt i spænd med Aalborg
Universitet og Aalborg Kommunes deltagelse i EUniverCities-netværket
og samarbejde om at gøre Aalborg til en attraktiv studieby, erhvervsby
og kulturby.
Erhvervsøkosystemet kan udvikles gennem gradvise og integrerede
indsatser i forhold til områdets fysiske og sociale infrastruktur og
organisering:

STRATEGI FOR FYSISK OG SOCIAL INFRASTRUKTUR
Store og små organisationer i erhvervs- og vidensmiljøer har lettere
ved at skabe innovation, hvis de interagerer og gør brug af hinandens
ressourcer og kompetencer. Begge parter har brug for hinanden for
at nære den innovation, som skabes gennem inspiration, relationer,
nysgerrighed og brud på vanetænkning. Derfor skal byrum, bygninger
og netværk i Stigsborg understøtte muligheder for uformelle møder og
interaktion på tværs af fag og organisationer i alle skalaer.
Det kan blandt andet ske ved at prioritere udvikling af en integreret
fysisk og social infrastruktur, der understøtter et erhvervsøkosystem
med fælles ”laboratorier” eller ”sandboxes” - f.eks. fælles mødelokaler,
kontorfællesskaber, studiepladser, uderum og lignende, som understøtter
synergien mellem virksomheds- og uddannelsesaktiviteter med henblik
på fælles vidensproduktion, dataindsamling og -bearbejdning, og
udvikling af forretningskoncepter og netværksaktiviteter.
Åbningstrækket for den fysiske infrastruktur kan være Stigsborg
Innovationshus, som en del af Stigsborg Expo. Innovationshuset er
det første koncentrerede byggeri, som kan eksponere og understøtte
Stigsborg som et ’area of excellence’ – en spydspids for byens kapacitet
som erhvervs- og videnscentrum af international kaliber.

STRATEGI FOR ORGANISERING
Variation i alle dimensioner skaber gode byrum. Det gælder også, når
det handler om den måde, vi organiserer os om dialogen om byens
udvikling. Vi anbefaler, at Byudviklingsselskabet gør sig umage for at
sammensætte en stærk, varieret og bredt forankret organisation af
samarbejdspartnere, som vil være med til at lægge grundstenene for
Stigsborgs fremtid. Stigsborg Netværket skal bestå af aktører, som
har noget på spil – enten konkret i forhold til interesser i områdets
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udvikling eller gennem et engagement og en interesse i at bidrage til at
Stigsborg udvikler sig som ’area of excellence’ på et eller flere særlige
vidensområder, teknologier eller produkter.
Stigsborg Netværket kan have flere niveauer. Til hvert niveau er der
knyttet en facilitator, som spiller en nøglerolle i forhold til at koordinere
opgaver, definere indsatser og skabe resultater sammen med
Byudviklingsselskabet. Samlet set skal Stigsborg Netværket medvirke
til at sætte Byudviklingsselskabet i stand til, ikke alene at kunne styre
strategisk på den fysiske udvikling af området (m2), men også på den
netværksmæssige og sociale del af området (m3).
På bydelsniveau kan Byudviklingsselskabet samarbejde med en
bydelsmanager, som evt. kan uddelegere delopgaver til kvartersmanagere
i sit team. Ikke ulig en BID-lignende konstruktion, er det bydelsmanagerens
opgave at facilitere fællesskaber i bydelen, herunder f.eks. fællesskaber
om deling af faciliteter eller fællesskaber om aktiviteter og traditioner,
der skaber eller understøtter et byliv. Bydelsmanageren spiller også
en central rolle i forhold til at skabe et fælles billede og fortælling om
Stigsborg, som både er i øjenhøjde med dem, der bor og arbejder der,
og som kan brande og styrke attraktiviteten af området udadtil, f.eks. i
forhold til potentielle investorer, købere, lejere, beboere og besøgende
gennem hele udbygningsperioden.
På byniveau kan Byudviklingsselskabet samarbejde med en Stigsborg
Netværks-repræsentant om opgaven med at skabe koblinger mellem
områdets erhvervs- og vidensaktører og netværk af tilsvarende aktører
uden for bydelen, på by- og regionsniveau, såvel som i relevante nationale
og internationale netværk. Referenceeksempler på lignende netværk
og steder: Granville Island Works, WIJ Delfshaven, Camden BID, 22@
Network og 22@Activities, Palo Alto Barcelona, Dakakker Rotterdam.

STRATEGI FOR SMART CITY OG INNOVATION
’Smarte teknologier’ samler viden om forbrug og adfærd i Stigsborg, som
både bruges til at tilpasse og forbedre de senere faser i udbygningen
af området og som grundlag for innovation og ny erhverv. Smarte
teknologier vil gøre det muligt for Stigsborg at få et forspring på det
digitale område og markedsføre sig selv som en bydel, der udvikler
sig med sine borgere. Samtidig gør implementeringen af ’Smart City’
teknologier det muligt i samarbejde med f.eks. Aalborg Universitet eller
andre forskningsinstitutioner, at skabe et laboratorium for udvikling af
teknologier i samarbejde med erhvervsvirksomheder, såsom Grundfos,
Siemens osv. Brugen af disse teknologier vil også gøre det muligt for
kommunen at indsamle data om energiforbrug, affaldsproduktion
samt andre parametre i realtid, som vil være værdifuldt input til
beslutningstagen i området og optimering af drift til gavn for den
økonomiske bæredygtighed og Aalborg Kommune generelt.
Vi ser Stigsborg Expo som et centralt omdrejningspunkt, der kan
eksponere og understøtte Stigsborg som et ’area of excellence’ – en
spydspids for byens kapacitet som erhvervs- og videnscentrum af
international kaliber.

STIGSBORG EXPO
Kvarters- og innovationshus
Kvarters- og innovationshuset er et fysisk mødested for bydelens
udvikling. Det er på én gang et moderne forsamlingshus, som kan
rumme bydelens forskellige fællesskaber, og det er et fyrtårn for
områdets erhvervsøkosystem, hvor der udvikles og eksponeres viden
på tværs af erhverv, viden- og kulturinstitutioner.

STRATEGI
EJERSKABER OG FORANKRING

I komplekse og langstrakte byudviklingsprojekter som Stigsborg, er det
svært at styre fra vision til virkelighed. Ofte er der behov for, at parterne
prøver sig frem og øver sig på den fremtid, der ikke er kendt endnu f.eks. ved hjælp af midlertidige byrumsforsøg.
Ejerskabet til visionen for Stigsborg og forankringen af de projekter og
initiativer, der igangsættes i forbindelse med udviklingen skal imidlertid
skabes gennem en kontinuerlig og målrettet dialog på forskellige
niveauer.

5 NIVEAUER AF DIALOG
Her gives et bud på, hvordan I kan skelne mellem 5 forskellige niveauer
af dialog i udviklingsprocessen, og der gives et udpluk af forslag til
metoder, der kan anvendes på hvert niveau.
En nøgle til alle niveauerne er at anerkende vigtigheden af mellemmandsrollen - f.eks. bydels- og kvartersmanageren og netværksrepræsentanten
- som vil spille tæt sammen med Byudviklingsselskabet i dialogen med
interessenterne.
1. INFORMATION
Formålet er at informere interessenterne om, hvad der skal ske og hvilke
beslutninger, der er truffet.
Metoder:
Hjemmeside for Stigsborg, samt pressemeddelelser / pressedækning i
lokale og evt. nationale medier. Informationen behøver ikke udelukkende
være nyhedsbåret, men kan også skrives som artikler om en plan
eller en beslutning set fra et bestemt borgerperspektiv - f.eks. unge så der skabes identifikation med informationen hos den gruppe, der
kommunikeres til.

Metoder:
I udviklingsprocessen kan der etableres et bydelsforum (Stigsborg
Netværket) med de interessenter, der løbende skal involveres i
prioriteringer og indstillinger til beslutninger eller som skal gives
indflydelse gennem deltagelse i beslutningsprocesser. Bydelsforum
kan bestå af område-interne aktører (f.eks. grundejerforeninger,
repræsentanter for bydelens handel, kultur og erhverv) og områdeeksterne aktører (f.eks. Aalborg Universitet, erhvervs-og kulturnetværk
på byniveau mv).
Stigsborg Expo - Kvarters- og Innovationshuset kan være et common
ground - et neutralt fællesrum - for dialogen med de forskellige
interessenter i Stigsborg Netværket.
5. SAMARBEJDE
Formålet er at træffe beslutninger med samarbejdspartnere om konkrete
projekter.
Metoder:
Såfremt der er tale om flere samarbejdspartnere om det samme projekt,
skal der opbygges et fælles ejerskab til projektet og en fælles ambition
om, hvordan projektet skal spille sammen med visionen for Stigsborg og
bidrage til at forme områdets fremtidige identitet. Det samme gør sig
gældende for samarbejdsnetværk som f.eks. Stigsborg Netværket (se
modstående side).
Samarbejdets succes afhænger af mange ting, herunder tillid og
åbenhed blandt parterne, samt en organisering, hvor de deltagerne
er ligeværdige, engagerede og gensidigt afhængige parter i projektet.
Derudover skal der være et klart incitament for parterne til at deltage i
og bidrage til projektet, og der skal være et fælles billede af målet med
samarbejdet.

2. DIALOG
Formålet er at give interessenterne mulighed for at bidrage med indsigt
i behov, krav og ønsker, herunder at kvalificere funktioner i forhold til en
specifik kontekst, samt give input til programmering.
Metoder:
Et spænd fra traditionelle borgermøder eller fokusgruppemøder til onsite dialog f.eks. gennem vox-pops, prototype-bygning med brugerne
(fysisk eller digitalt). Dialogen kan også finde sted på baggrund af et
fælles katalog af inspirationsbilleder - fx en Stigsborg side på Pinterest
eller Instagram - hvor borgerne selv kan bidrage med upload af
billeder eller få inspiration til dialog om f.eks. et bestemt byrum, der
skal udvikles. Et væsentligt element i den gode dialog er, at man møder
interessenterne på deres hjemmebaner - dvs. de steder, hvor de færdes
til daglig og er trygge, og hvor de selv kan vælge, om de vil bruge 5
minutter på dialogen eller give mere dybdegående svar.
3. INVOLVERING & 4. INDFLYDELSE
Formålet er enten at give interessenterne mulighed for at deltage i
prioriteringer og indstillinger til beslutninger (involvering), eller at give
interessenterne mulighed for faktisk at deltage i beslutningsprocesser
(indflydelse).
EFFEKT
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BYKVARTERER
HEDEGAARD-KVARTERET

Hedegaard-kvarteret er i forhold til dets historie og fysiske udformning
en del af Nørresundbys og Aalborgs industrielle identitet og en vigtig
del af byens kulturarv.
Kajanlæg, jernbanespor samt det rå og enkle udtryk i de gamle siloer
og lagerbygninger refererer til områdets havne- og industrifunktioner,
som sammen danner identiteten i det nye blandede bykvarter nærmest
brolandingen.
Planen tegner sig derfor i industriområdets fodspor, i feltet mellem
fjordens åbne flade og Syrestiens grønne arealer. Funktionerne består
hovedsageligt af etagebygninger med blandede funktioner, men med en
overvægt af boliger og med offentlige byfunktioner i stueetagen mod
Stigsborg Bygade, der løber i sporet af Nordre Havnegade. Mod syd
med facade mod fjorden, spænder bygningerne ud mellem Bygaden
og Fjordstrøget, som aktiveres mod begge kanter. Mod nord omdannes
Syrestien til et rekreativt landskab til kvarterets nye funktioner, og som
en central stiforbindelse for bydelens og den omkringliggende bys
borgere.
Hedegaard-kvarteret gives en markant skyline, der spiller videre på
industriområdets store skalaspring. Hvis det er teknisk og økonomisk
muligt - bevares eksisterende bygninger og konstruktioner. Alternativt
erstattes de af nye bygninger i tilsvarende skala. For yderligere at styrke
Hedegaards historiske identitet bevares karakteren af den eksisterende
kajkant, der danner rammen om det nye Fjordstrøg, der forbinder den
rekreative forbindelse under broen mod vest med fjordlandskabet mod
øst.
Ved nybyggeri, sanering af forurenede områder og etablering af
parkering i konstruktion, efterstræbes en sikringskote mod fjorden på
+2,5 meter - enten i form af en generel forhøjning af promenade og
stueetage eller som et integreret bydige.
Der er adgang for servicekøretøjer på den nordligste del af promenaden,
mens der mod fjorden skabes rekreative opholdsarealer med adgang til
vandet. Åbninger mellem nye og eksisterende bygninger forbinder til
en række rum og pladser af urban karakter med forskellige identitet, der
sammen forstærker områdets diversitet og industrielle historie ved at
byde på forskelligartede oplevelser, samtidigt med at området opleves
som et samlet kvarter.

Syrestien
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kvarterhus
supermarked
offentlige facader

FUNKTIONER

INFRASTRUKTUR

GRØN STRUKTUR

Publikumsorienterede funktioner placeres i stueetagen, dels ud til
Bygaden og dels ud til havnepromenaden.

Bløde trafikanter bevæger sig fortrinsvis på promenaden, mens biler og
buslinje kører langs Bygaden i midten.

Boligområdet får to forsider. Havnepromenaden på en side og Syrestiens
parkområde på den anden som en stor fælles baghave for hele kvarteret.

fjordens byrum
grønne byrum
bygaden
gaderum

PARKERING

HØJDER

BYRUM

Parkeringsstrategien for området præges af parkeringskældre under de
attraktive boliger ved havnefronten og parkering på tærren og p-hus til
de bagvedliggende boliger.

De store skalaspring bevares som en reference til at bevare stedets
historie og karakter som industriområde.

Hedegaards byrum spænder mellem Syrestiens parkområder over
Bygaden til havneprominaden. De tre langstrakte byrum har forskellig
karakter og pladserne imellem danner flydende overgange mellem de
forskellige byrum.
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BYKVARTERER
STIGSBORG BRYGGE

Stigsborg Brygge er hele bydelens hjerte og det første bykvarter, der
udvikles. Udviklingen blev allerede igangsat for mange år siden, hvor
Aalborg Kommune flyttede By- og landskabsforvaltningen fra midtbyen
til Nørresundby, og bydelen har således allerede fra start en væsentlig
driver for bylivet, som dagligt tiltrækker ansatte og borgere fra hele
byen og kommunen.
Rygraden i bydelen skabes af Stigsborg Bygade, der forløber direkte
forbi By- og landskabsforvaltningen, hvis ankomstrum orienterer sig
direkte mod Bygaden.
Bystrukturen tager afsæt i karrébyens kvaliteter med bygninger orienteret omkring et fælles gårdrum, der danner fundamentet for bydelens
naboskaber. Ned mod fjorden opløses karréstrukturen til en mere
åben struktur, hvor landskabet trapper ned mod Fjordstrøget og de
lavtliggende byrum ud mod fjorden.
Funktionerne består hovedsageligt af etagebygninger med blandede
funktioner, men med en overvægt af boliger, og brydes af større
bygninger med en offentlig karakter og et publikumsorienteret indhold,
der er orienteret omkring bydelens primære byrum - Stigsborgs Havneplads.
Havnepladsen er Stigsborgs hjerte. Livet på pladsen aktiveres af
eksisterende og kommende byfunktioner, som Stigsborg Expo, som
danner Havnepladsens anden kant og af ny jollehavn til bl.a. Syrens
Bådlaug. Havnepladsen danner samtidig ankomstrum for Fjordbussen,
der binder bymidten omkring fjorden sammen og skaber forbindelse til
vigtig kollektiv infrastruktur, såsom +BUS på Østeraa.
Bydelen rummer også Stigsborg skole som forventes at blive opført
snart, men hvis program stadig er uafklaret. Skolen placeres ud mod
”Plug and play”-parken i midten af kvarteret. Den fjordnære placering
giver mulighed for at udnytte det maritime potentiale.
Ved fjorden løber Fjordstrøget som en forbindelse langs hele bydelen.
Den offentlige forbindelse med en række mindre pladser aktiveres af
stueetagerne ud mod fjorden, der har offentlige programmer med
offentlige og semioffentlige maritime funktioner, såsom kajakhotel,
fritidsværft osv. Ny bebyggelse er samtidig orienteret mod Fjordstrøget,
hvilket vil have en positiv betydning for den oplevede tryghed på
promenaden.

Eksisterende terræn

Fjordstrøget
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stigsborg expo
by- og landskabsforvaltning
syrens bådlaug
aktivitetsparken
supermaked
skole

FUNKTIONER

INFRASTRUKTUR

GRØN STRUKTUR

Stigsborg Brygge har en del offentlige funktioner mod Bygaden,
Havnepladsen såvel som mod Fjordstrøget. ”Plug and play”-parken og
skolen understøtter hinanden i og efter skoletid.

Kvarterets rygrad er Bygaden. Sidegader til Bygaden forsyner kvarteret
med biltrafik.

Fjordstrøget med våde og tørre strandengslandskaber er områdets
store attraktion sammen med ”Plug and play”-parken midt i kvarteret.

offentlige facader

fjordens byrum
grønne byrum
bygaden
gaderum

PARKERING

HØJDER

BYRUM

Parkering håndteres i parkeringskældre under de attrakitve boliger
ved havnefronten og som parkering på tærren i og p-hus til de
bagvedliggende boliger.

Bebyggelsen har varierende højder med en grundstruktur på mellem 4
og 6 etager i karrétypologier på tværs af kvarteret. Mod fjorden er der
indpasset en klynge af 3 fritstående boligtårne i 7 til 15 etager.

Rummet mellem husene har særligt interessante overgange i
Bryggekvarteret. Byrummet er en lang overgang mellem Bygaden og
Fjordstrøget og spænder fra det helt lavtliggende Fjordstrøg (+05 +1,5m) til ”Plug and play”-parken (+4m).
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BYKVARTERER
FJORDPARK-KVARTERET

Fjordpark-kvarteret ligger i overgangen til den eksisterende by og
danner mod vest en bymæssig kant mod den store Stigsborg Fjordpark.
Kvarteret er tæt med en både bymæssig og landskabelig karakter.
Hver blok har en bymæssige kant mod ankomstvejen, og en grøn kant
mod landskabskorridorerne, som forlænger de private gårdrum ud i
landskabet og skaber direkte kontankt mellem den enkelte bolig og den
grønne kile, Fjordparken og fjorden.
Bystrukturen tager afsæt i fællesskaber, og der skabes fællesskaber på alle
niveauer. Omkring den enkelte bolig eller opgang er der opgangshaver
for de helt tætte naboskaber. Hver blok er orienteret omkring et fælles
gårdrum, hvor man møder naboer og genboer fra blokken. I hver enklave
danner ankomstvejen grundlaget for hverdagsmødet mellem enklavens
beboere og besøgende og på kvartersniveau.
De grønne korridorer skaber et grønt netværk for både flora, fauna og
beboere og gæster. Korridorerne udnyttes samtidig til lokal afledning
af regnvand og regnvandsforsinkelse i form af wadier, regnbede e.lign.
Mod Stigsborg Fjordpark skabes der en urban kant med boliger
orienteret mod parken, så der skabes social kontrol og tryghed. Kanten
aktiveres af en rekreativ stiforbindelse med lokale programmer som
legepladser, opholdsarealer, baner og træningsfaciliteter.
Trafikken ledes af Bygaden gennem kvarteret fra Engvej i nord til
Stigsborg Brygge i syd. Langs vejen lægges der op til, at der reserveres
særlig plads til delebiler og andre bæredygtige transportformer, så
delesystemer og bæredygtig transport kommer til at ligge i tilknytning
til mange boliger.
Parkering i kvarteret placeres langs bydelens veje og i den sydlige
del af kvarteret placeres et parkeringshus med dagligvarebutik i
stueetagen, som servicerer den sydlige del af kvarteret og By- og
landskabsforvaltningen. Koblingen mellem kontorerhverv, butik og
boliger skaber grundlag for dobbeltudnyttelse af parkeringspladser.

Eksisterende terræn

Etageboliger
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kvarterhus
handel og cafeer
offentlige facader

FUNKTIONER

INFRASTRUKTUR

GRØN STRUKTUR

Fjordpark-kvarteret er langt overvejende boligkvarter. Mod syd og ud
mod fjorden og Stigsborg Fjordpark er der basis for byfunktioner, café
el.lign i stueetagen. Her placeres også kvarters huset.

Infrastrukturen i Fjordpark-kvarteret er enkel. Hver anden gade er
parkeringsgade med tæt grøn parkeringsstruktur.

Boligerne danner fælles gårdrum, der støder op til en større grøn fælled,
som løber videre ud til Stigsborg Fjordpark.

grønne byrum
bygaden
gaderum

PARKERING

HØJDER

BYRUM

Parkering håndteres overvejende på terræn i parkeringsgader ne. Under
de mest attraktive grunde mod syd etableres p-kælder.

Bebyggelsen er tæt i 3-4 etager med højere bygninger ud mod parkens
kanter, hvor værdien af udsigten er høj.

Kvarteret præges af de grønne korridorer og parkeringsgaderne, der
giver boligen en ankomstside og en haveside.
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BYKVARTERER
STRANDPARK-KVARTERET

Strandpark-kvarteret ligger for sig direkte ud til fjorden og Stigsborg
Fjordpark og bundet sammen med resten af bydelen af Bygaden, som
skaber den direkte forbindelse for cyklister og bæredygtige transportformer til bydelen og byen. Samtidig ligger kvarteret direkte koblet op
på det overordnede vejnet med hurtig adgang til både motorvej og lufthavn.
Strandpark-kvarteret er organiseret i en tæt og bymæssigt struktur der
gradvist oplæses ned mode fkorden hvor fjordlandskabet, hvor rigtig
mange boliger vil få oplevelsen af at ligge i første række - også de boliger der ikke ligger direkte ud mod fjorden. Selvom kvarteret er tæt, er
der - via de grønne korridorer - direkte forbindelse til både fjorden og
fjordparken. Foran kvarteret løber Fjordstrøget som en offentlig forbindelse, der sikrer adgang og passage til fra bydelen og byen. Private haver og gårdrum afgrænses klart mod landskabet med en klar definering
af den private zone omkring den enkelte bolig.
Som i Fjorpark-kvarteret er bystrukturen bygget op omkring fællesskaber på alle niveauer. Omkring den enkelte bolig eller opgang er der
opgangshaver for de helt tætte naboskaber, hver blok er orienteret
omkring et fælles gårdrum, hvor man møder naboer og genboer fra
blokken, i hver enklave danner ankomstvejen grundlaget for hverdagsmødet mellem enklavens beboere og besøgende. Centralt i kvarteret
orienteret mod både vej og grøn korridor, danner kvartershuset mødet
mellem beboerne i hele kvarteret.
Langs Bygaden reserveres der særlig plads til delebiler og andre bæredygtige transportformer, så delesystemer og bæredygtig transport
kommer til at ligge i tilknytning til mange boliger.
Parkering i kvarteret placeres langs bydelens veje og som parkeringskælder ved de allermest attraktive og eksklusive boliger.

Gård
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kvarterhus
offentlige facader

FUNKTIONER
Strandpark-kvarteret er langt overvejende boligkvarter. Mod syd ud
mod Fjorden er der basis for enkelte byfunktioner såsom café el.lign i
stueetagen. Kvartershuset ligger centralt ved Bygaden.

INFRASTRUKTUR
Infrastrukturen er organiseret omkring bygaden og parkerings-gader.

GRØN STRUKTUR
Den grønne struktur sikrer alle boliger i Strandparkskvarteret en
landskabelig beliggenhed.

fjordens byrum
grønne byrum
bygaden
gaderum

PARKERING
Parkering håndteres overvejende på terræn i parkeringsgader ne. Under
de mest attraktive grunde mod syd etableres p-kælder.
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HØJDER
Strandparkens bebyggelse er let varieret i 2-4 etager

BYRUM
Strandparkskvarterets landskaber karakteriseres af de grønne
landskabskorridorer der krydses af bygaden med forbindelse til de
tætte parkeringsgader.
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