BILAG 1
Byudvikling ved Gigantium

Dokumentation af de skriftlige bemærkninger fra fordebatten.
November 2018

Fordebat

Fordebatten varede fra
den 5. oktober til den 2. november.
I perioden kunne borgerne sende
ideer, ønsker og bemærkninger til
den kommende planlægning.
Dette afsnit viser
fordebatfolderen.

Deltag i fordebat om
Byudvikling ved Gigantium
Send dine ideer og
ønsker og/eller kom
til idéværksted

Fordebat fra 5. oktober til 2. november.
Idéværksted den 24. oktober.
Illustration fra arkitektkonkurrencen “City In Between” i 2014. Tegnestuen Vandkunsten.

INDBYDELSE TIL DEBAT
Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning
for en ny bydel ved Gigantium. Det betyder, at der skal
udarbejdes nye planer for området. I den forbindelse vil
vi gerne høre, hvilke ønsker og ideer borgerne har til udviklingen.
Derfor indbydes der til en fordebat, hvor alle i perioden
fra 5. oktober til 2. november 2018 har mulighed for at
komme med ideer, synspunkter og forslag til brug for
den videre proces.
Der vil også blive afholdt et idéværksted den 24. oktober, hvor der vil være mulighed for at høre mere om
de foreløbige tanker der er for området, samt være
mulighed for at drøfte ideer og ønsker. Til de tilmeldte vil
der blive serveret bæredygtige drikkevarer og et måltid.
Gode rammer
for fællesskab og
naboskab skaber et
trygt nærmiljø

Sundhed som
omdrejningspunkt
i et aktivt
hverdagsliv

En blandet by
skaber liv og
mangfoldighed

ET GODT FUNDAMENT TIL EN BÆREDYGTIG BYDEL
Vest for Aalborg Universitets hovedcampus i det østlige
Aalborg ønsker Aalborg Kommune at planlægge en ny
bydel, der kan danne rammen for det gode liv for omkring 4.000 nye beboere. Målet er at udarbejde en samlet udviklingsplan og et nyt plangrundlag for det godt og
vel 48 hektar store fremtidige byområde.
Visionen er at udvikle et blandet bykvarter med fokus
på bosætning. Områdets unikke stedskvaliteter og
styrkepositioner kan danne rygraden for udviklingen
af en bæredygtig og aktiv bydel. Nærheden til sportsfaciliteter, aktivitetstilbud og natur lægger op til at
sundhed, bevægelse og naturindhold vægtes højt i den
kommende bydel.
Sammen med en høj grad af tilgængelighed til flere
transportformer, herunder primært den nye BRT (+BUS)
forbindelse, bliver området attraktivt for bosætning af
målgrupper med en sund livsstil og målgrupper med
mulighed for reduceret bilejerskab.
Med Aalborg Universitet, UCN, kulturinstitutioner og Universitetshospitalet som nærmeste naboer, er forholdene optimale for en vidensdrevet og international bydel.
Vejgård
NY BYDEL
VED GIGANTIUM

BRTBussen

Grønlandskvarteret

Gug

Bæredygtig mobilitet
som livsstil

Synligt regnvand og grønne
områder skaber herlighedsværdig

Forslag til udviklingsmål der kan præge en bæredygtig byudvikling.

Tornhøj

Universitetsområdet

Sønder
Tranders

Nyt Aalborg
Universitetshospital

Åben Land

Den nye bydel kan være med til at binde tilstødende bydele sammen.

Gigantium

BRT
Bussen

Willy
Brandts Vej

LÆRING, FRITID,
KULTUR OG
SUNDHED

BOLIGER mv.

KNUDEPUNKT
FOR KULTUR,
FRITID OG BYLIV

Motorvej E45

Universitetsområdet

Alfred
Nobels Vej
BOLIGER mv.

Einsteins
Boulevard
BOLIGER mv.

Marshalls Allé
Mulighed for ny
vejforbindelse mellem Gug
og Universitetsområdet
Projektområdets afgrænsning og delområder

Alle er
velkommen.
Så tag ægtefællen,
bedsteforældre, børn,
børnebørn og kæresten
under armen og deltag i
idéværkstedet.

James Tobins Allé og
Marie Curies Alle

Hvad gør den fremtidige bydel til et godt sted at bo?
Der kan være emner, der prioriteres forskelligt fra menneske til menneske. Hvordan og hvorfor skal man forholde sig til en så stor byudvikling, som man måske er nabo
til eller selv bor i området.
For at komme godt i gang, har vi udpeget en række emner, vi
synes kan have betydning for udviklingen af ‘Den Gode By’:
Identitet!
Er jeg “Gigantiumnit” eller “Fjelshøjbo”? Lever jeg efter
et særligt bærdygtigt værdisæt, eller er det, det sunde
liv, der gør, at jeg føler mig hjemme i den nye bydel?
Mobilitet!
I Denmark har en person i gennemsnit 2,9 ture om dagen. Dette bruger vi ca. 57 minutter af dagens 24 timer
til. Hele landet tilbagelægger på denne måde 190 mio
kilometer om dagen. Hvordan hænger hverdagen bedst
sammen for dig? Hvad vil du bruge dagens 24 timer på?
Natur!
Hvad betyder det for dig at have adgang til natur og
grønne friarealer og parker?
Tryghed!
Hvad skal der til, for at du føler dig tryg fra morgen til
aften? Hvad skal der til for, at vi igennem alle aldre kan
bevære os frit og trygt i byen?
Hverdagsliv!
I hvilke rammer blomstrer et godt naboskab? Hvilke tilbud skal der være adgang til for at have et velfungerende
hverdagsliv? Hvad er gode mødesteder?
Listen er ikke udtømmende og vi ser frem til at høre netop din mening.

Seiferts Allé og
Tinbergens Allé

SEND DINE SYNSPUNKTER, IDEER OG ØNSKER
Fordebatten gennemføres i perioden fra 5. oktober til 2.
november 2018.
Vi vil gerne modtage dine ideer på e-mail til:
plan.udvikling@aalborg.dk eller pr. brev til:
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling,
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby.
Vi foretrækker dog elektronisk post (e-mail).
INVITATION TIL IDÈVÆRKSTED
Alle borgere og interesserede inviteres til at deltage i et
idéværksted den 24. oktober fra kl 17-19 i Gigantium.
Da vi gerne vil invitere alle borgere, vil der både være
aktiviteter til de små og de store, fx ‘Tegn din drømmeby’ eller ‘En kulturhistorisk byvandring’. På værkstedet
vil der være mulighed for at drøfte og udveksle ideer,
synspunkter og ønsker.
Vi sørger for et simpelt men bæredygtigt måltid samt
drikkevarer til de tilmeldte.
HUSK tilmelding på www.aalborg.dk/gigantiumkvarteret
senest d. 22 oktober 2018.
YDERLIGERE INFORMATIONER
Hvis du har spørgsmål til planlægningen kan du
kontakte:
By- og Landskabsforvaltningen, Plan&Udvikling,
Mario Hesse, tlf.: 9931 2202 eller mail:
mario.hesse@aalborg.dk.

Tematisering af
bemærkninger

Aalborg Kommune har
modtaget 31 skriftlige
henvendelser i
høringsperioden.
For at give et overblik, blev
de indkomne bemærkninger inddelt i temaer og
gengivet i en forkortet
version.
Dette overblik vises i
nærværende afsnit.

Indkomne
bemærkninger

Bemærkningernes fulde
ordlyd kan læses i dette
afsnit.

1. Bemærkning
From:
To:
Subject:
Date:

Lone Broberg
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Område ved Gigantium
7. oktober 2018 21:16:15

Hej,
Vi som nye beboere i området synes det eneste vi mangler er en Rema 1000 eller netto.
Fakta dækker ikke behovet og er for ringe i kvalitet. En bager vil være et plus.
Hold fast i noget ubebygget natur.
Mvh
Lone
Få Outlook til iOS

2. Bemærkning
From:
To:
Subject:
Date:

nielsenmx344@gmail.com
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Ideer og ønsker til Gigantium området
6. oktober 2018 16:48:38

Hej
Det undre mig, hvor få skraldespande der er i området omkring marshalls alle. Jeg kan ikke finde en eneste
skraldespand. Med den store udvikling der er i området, tror jeg at det bliver et problem i fremtiden, mht til
skrald.
Jeg er spændt på om der er planlagt en Cykelsti og fodgængerfelt fra marshalls alle og ud til det nye sygehus?
Med venlig hilsen
Dennis

3. Bemærkning
From:
To:
Subject:
Date:
Attachments:

Tue Klinggaard
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Fordebat - Gigantium Kvarteret.
8. oktober 2018 10:46:18
image001.png

Spændende tiltag i har igangsat.
Som beboende i Gug Alper og dermed ikke direkte tilknyttet området, men flittig bruger af
området omkring Gigantium, så har jeg længe syntes der har manglet sammenhæng i
området.
I dag fremstår området med en enkelt dagligvarerbutik og en masse boliger og det bliver
meget gennemkørsel til og fra gigantium / E45.
Der mangler noget bytorv af en slags, hvor man burde kunne lokke erhvervsdrivende til at
åbne forretninger, så området ikke blot bliver gennemkørsel. Det kunne kombineres med
erhvervsbyggeri for mindre virksomheder, da lokationen er attraktiv.
Området mangler også skole- samt institutioner, så det bør også være højt prioriteret –
især hvis området boligudvikles markant.

4. Bemærkning
From:
To:
Subject:
Date:

Annika Christensen
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudvikling ved Gigantium - supermarked ja tak!
6. oktober 2018 12:45:51

Tak for indbydelsen til at bidrage til byudvikling.
Vi kunne rigtig godt tænke os, at der kommer et SUPERMARKED i den nye bydel, meget
gerne at det kommer til at ligge på hjørnet af Willy Brandts Vej og
Universitetsboulevarden. Det vil være en stor hjælp for os, da vi har langt til nærmeste
supermarked. På forhånd mange tak!
Venlig hilsen
Annika Christensen, Esbjergparken 50, 9220 Aalborg Øst

5. Bemærkning
From:
To:
Subject:
Date:

Michael Ringgren
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Deltag i fordebat om Byudvikling
6. oktober 2018 12:14:12

Jeg vil gerne at der kommer en rema1000 som en konkurrent til fakta vi har ikke de store
muligheder for at handle inde og vi der bor her har ikke bil allesammen og derfor vil en
rema1000 være nok for at andre vil bo her ved gigantium og flere P-pladser til gigantium
der holder biler alle steder og derfor en nødvendighed med flere P-pladser ved gigantium..
MVH
Michael Ringgren
Pontoppidanstræde 75B

6. Bemærkning
From:
To:
Subject:
Date:

Kristian Hansen
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Ideer til nyt byområde i Ålborg Øst
5. oktober 2018 22:55:55

Hej Ålborg Kommune,
Vi skriver som to unge universitetsstuderende som lige er flyttet til Ålborg fra Herning-området.
Vi har modtaget en mail om jeres planer om at bygge et nyt byområde ved Gigantium, og vil
gerne komme med en ide.
I Herning er der etableret mange udendørs træningsfaciliteter som pull-up stænger og
fitnessmaskiner som anvender kropsvægt til træningen.
Vi er begge to glade for at være fysisk aktive og det ville være en super mulighed for os at træne
udenfor.
Med universitetskvarteret og Da Vinci Parken i så lille afstand, ville det være oplagt at lave
faciliteter til at træne på for unge som gamle.
Vi håber i vil tage vores forlag op til diskussion.
Mvh. Kristian Hansen og Alexander Nykjær.

7. Bemærkning
From:
To:
Subject:
Date:

no-reply@aalborg.dk
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Yunqian Zhang - Urban development at Gigantium
5. oktober 2018 22:21:55

Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Navn: Yunqian Zhang
E-mail: yqzhang1010@gmail.com
Emne: Urban development at Gigantium
Meddelelse:
Hi,
We live at Tinbergens Alle, and I know Kommune is building a lot of houses and
apartments in this area not far from the New Hospital. But I do have some concerns.
First, in our area there are a lot of kids that some are already in preliminary school and
some are in kindergarten, is there a plan about building a preliminary school nearby? I
heard there would be such a school next to Gigantium, isn't there?
Second, in the morning when I go to work normally there will be traffic jam near the
roundabout next to Gigantium. if you are building more houses next Gigantium, what will
you do about this traffic issue?
Regards,
Brugeren er kommet til kontaktformularen fra denne side:
Gigantiumkvarteret

8. Bemærkning
From:
To:
Subject:
Date:

Lone Hansen
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudvikling ved Gigantium
6. oktober 2018 18:48:29

Hej
God ide at åbne ny vejforbindelse fra Gug og til universitetsområdet - det vil binde
bydelene mere sammen.
Venlig hilsen
Lone og Rene Hansen
Sendt fra min iPad

9. Bemærkning
From:
To:
Subject:
Date:

Stefan Pielmeier (priv.)
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
feedback udvikling Gug
5. oktober 2018 17:04:29

Hej,
som beboer og virksomhedsejer i Gug område kunne jeg tænke mig at der sker følgende omkring
Gigantium/Davinci Parken:
- anlægning af et lille erhvervscenter med et cafe (espresso/cappucino bar med kage, ikke en kæde) og et lille
restaurant/krog (italiensk, græsk?), hvor man kan komme og spise ude
- måske kan også tiltrækkes en likke computerforhandler med kabler/grafikkort og andet udstyr, den kunne også
forsyne universitetet og de mange studerende som bor der. Det for langt at køre ind i byen eller city syd for
hvert gang man skal bruge en dims.
- forbedring af veje: om vinteren kan sne ikke rydes ordenligt fordi vejbanen er for smal (hvem har tænkt det
ud??)
- gangsti ved siden af vejene
- cykelsti/gangsti skal forbinde alle punkter: det er f. eks. ikke muligt at komme fra Haveforeningens vej ned til
Gigantium med cykel uden at køre på en "vild" vej fra busstoppested Gigantium til selve Gigantiums indgang
ved svæmmehallens parkeringsplads.
Hilsen,
Stefan.
-Stefan Pielmeier, M. Sc. E.E.
Athenevej 8
DK-9210 Aalborg SO
Denmark
mobil:+4531163910
email:stefan@symlinux.com
hamradio:DL3NDY

10. Bemærkning
From:
To:
Subject:
Date:

jacob Calstrup Schmidt
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Fordebat om byudvikling ved Gigantium
15. oktober 2018 13:55:27

Til Aalborg kommune.
På foranledning af mail udsendt om fordebat og ideværksted, fremsendes hermed ønsker
fra en familie på Kiplings alle.
Som nytilflyttere til området, er vi meget begejstret over den udvikling området
gennemgår og ligeledes vil gennemgå fremadrettet. I mailen lægger i op til en byudvikling
som afspejles i fællesskab, naboskab og sundhed som omdrejningspunkt, hvilket tiltaler os
meget. Der er dog én yderst vigtig ting som mangler i området omkring Gigantium og som
fylder meget i de yngre familiers hverdag - der mangler en skole!
Der er rigtig mange familier med spædbørn som flytter til dette område, og fælles for alle
disse familier (og os) er, at vi er bekymret over den store tilflytning som sker i dag og vil
ske fremadrettet, men ingen planer om etablering af ny skole. Jeg ved det tidligere har
været et emne som er vendt lokalpolitisk, men resultatet lader sig vente. Min kollega
længere nede af vejen, har sat sit hus til salg af den primære årsag at der ikke er nogle
tilgængelige skoler i nærområdet.
Jeg vil appellere til at man overvejer muligheden for etablering af skole i forbindelse med
udstykningen af områderne omkring Gigantium. Både nuværende og fremtidige beboere
vil have behov for dette! Etableres der ikke en skole i dette område, vil det udfordre
dagligdagen for mange beboere herude.
Jeg ser frem til en spændende aften den 24 oktober.
Mvh Jacob C. Schmidt

11. Bemærkning
From:
To:
Subject:
Date:

Hannah Clausen
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Idéer og ønsker til Gigantiumkvarteret
16. oktober 2018 14:13:12

Hejsa
Min mand og jeg synes, det kunne være rigtig fedt med et fitnesscenter i
Gigantiumkvarteret. Vi tænker, at det vil øge mulighederne for et aktivt hverdagsliv for
mange af dem, som bor i området - ikke mindst børnefamilierne! Vores egen erfaring som
børnefamilie er, at det simpelthen gør det nemmere i hverdagen at være aktive, når
mulighederne i fysisk forstand er tæt på. Således behøver man ikke at bruge megen tid og
energi på fx transport til og fra træning. Det betyder meget i en hverdag, hvor arbejde, børn
og alt hvad disse medbringer, fylder meget :)
Vi håber, I vil tage vores ønske med i jeres overvejelser!
Venlig hilsen
Derrick og Hannah Derby
Seiferts Allé 8, 1. sal, lejl. 5

12. Bemærkning
From:
To:
Subject:
Date:
Attachments:

Anders Bystrup (Aalborg Øst)
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kommentarer mht. udvikling af gigantium kvarteret
17. oktober 2018 11:28:38
Aalborg kommune Gigantium Okt2018.pdf

Hej
Hermed fremsendes vores kommentarer til oplægget vedrørende den fremtidige byudvikling omkring gigantium.
På vegne af Scandic Aalborg Øst
Anders Bystrup
Front Office Manager
Scandic Aalborg Øst

Office: +45 96350456
Email: anders.bystrup@scandichotels.com
Visit: Hadsundvej 200, DK-9220, Aalborg Ø, Denmark
scandichotels.dk/Aalborg
Scandic is the largest Nordic hotel operator with a network of close to 280 hotels across six countries. Every day, our 16,000 team members work
with one single goal in mind: to create great hotel experiences that make our guests want to come back.

12. Bemærkning, bilag 1

13. Bemærkning
From:
To:
Subject:
Date:

Michelle Thrane
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudvikling Gigantium
19. oktober 2018 16:04:07

Hej,
I forbindelse med byudvikling af området ved Gigantium er det et stort ønske at der bliver etableret skole og
daginstitution for området, idet dette vil bidrage til stort fællesskab, men ligeledes tryghed for de mange
børnefamilier, ved ikke at skulle sende børnene flere kilometer afsted på en cykel når de har alderen til dette.
Mvh Michelle og Frederik
Tinbergens alle
Sendt fra min iPhone

14. Bemærkning
From:
To:
Cc:
Subject:
Date:

Ulrike Pielmeier
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Stefan Pielmeier
Synspunkter, ideer, ønsker ved Gigantium
21. oktober 2018 11:27:45

Hej,
Jeg har boet med min mand og 2 børn i Gug, Athenevej 8, i 14 år. Jeg har følgende synspunkter,
og ideer mht. den nye bydel:
Natur:
Der hvor I i plantegningen har lagt en stiplet linje som forbinder Gug med BRT bussen (ad
Marshalls Allé og Alfred Nobels Vej),
den går lige igennem hvor der er i dag stadigvæk et lille bidt naturområde tilbage, selvom
det er blevet mindsket i løbet af de sidste år med den hastige byggeaktivitet som vi har
set.
Dette område burde bevares, måske gøres endnu mere ”naturligt” med nogle
naturlærestier, eller lidt redskaber til udendørs gymnastik/motion, eller måske et par
bænke etc.
En naturlegeplads er der jo allerede. Det ville fungere rigtig fint som mødested for dem
der bor der ved siden af, også for at mødes med beboere i havekolonien.
Og så er der i dag også dyr, som kan observeres – rådyr, ræve, forsk fuglearter, og hare.
Dog mindre end før (grundet byggeriet, vil jeg antage).
Denne vejforbindelse som I har tegnet, skal IKKE tillade nogen form for biltrafik! En bilvej
ville nemlig afskære det sidste grønne område fra resten af bydelen, og effekten ville
fuldstændigt fordufte. Også i forhold til den larm og støj, der så ville komme fra alle sider –
det ville ikke være smart. Men en cykelsti måske parallelt med noget udendørs aktivitet,
kunne fungere fint og ville bevare naturområdet, og gøre det tilgængeligt for dem der bor
i nærheden.
Hverdag:
Folk har brug for børnepasning, sundhedstjeneste, og noget byliv i form af caféer,
restauranter, små butikker. Det er oplagt at ligge der omkring Knudepunktet.
Som minimum burde tænkes Børnehave, Folkeskole, praktiserende læge, en kiroprakter,
en fysioterapeut, et apotek, en blomster-/gave-butik, en tøjbutik og mindst 2 restauranter
eller bistroer.
Der burde være en restaurant ved siden af Gigantium, hvor man kan spise enten før eller
efter en forestilling/koncert/kamp etc. Tænkte mange gange, at der mangler spisesteder
her, gider ikke altid at tage ind i byen – hvorfor er der dog ingen restaurant i en så stor
bydel som Gug er blevet til?
Desuden skal man huske at give rum til foreningsliv – foreningshuse plejer at være et af
de bedste ”mødesteder” der findes i Danmark!
Jeg håber ikke der kommer endnu en Fakta, Føtex eller Netto – dem har vi for mange af,
og det er der ikke der, hvor folk ”mødes”. Endnu et supermarked og I kan glemme alt om
identitet og byliv.
Mobilitet:
Reduceret bilbrug: Jeg tror ikke at folk ikke vil have adgang til en bil. Men det er sagtens
en ide med car-sharing. Måske kan det tænkes ind fra starten?

14. Bemærkning

Cykling: Som sagt før, den stiplede linje langs Alfred Nobels Vej burde blive til en cykelsti,
af hensyn til at bevare det sidste stykke ”natur” derude og pga. støjniveauet, som allerede
er højt.
Derudover er de eksisterende cykelstier temmelig upraktiske, for de peger ikke hen til
knudepunktet, og at komme med cykel til Gigantium i dag er virkelig besværligt!
BRT Bussen: Den trænger til at blive suppleret, måske med en ”cirkulerende busrute” af
en art, dvs en bus der servicerer den nye bydel og universitetsområdet dagen rundt. Det
er forventeligt, at mange nye beboere også arbejder på universitetet, og sådan en bus der
forbinder de forskellige ender, men med BRT bussen som hovedvej, det kunne virke
hensigtsmæssigt. Det er desuden
meget vigtigt, at folk måske kan tage deres cykel / e-løbehjul / whatever transportmiddel
med på bussen. Det kniber jo mest at komme hen til stoppested, eller når man hopper af
at komme hen til sin destination. Det er derfor folk vil hellere tage deres bil – grundet den
manglende fleksibilitet med bus.
-Med venlig hilsen
Ulrike Pielmeier
IDA-tillidsrepræsentant AAU SUND:
- Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
- Klinisk Institut
- Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetskontor
VIP-repræsentant Samarbejdsudvalg> Institut for Medicin og Sundhedsteknologi samt Klinisk
Institut
VIP-repræsentant Fællessamarbejdsudvalg> Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Aalborg Universitet | Fredrik Bajers Vej 7, E4-210 | 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 23 83 17 14

15. Bemærkning
From:
To:
Subject:
Date:
Attachments:

Ulrike Pielmeier
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Synspunkter, ideer, ønsker ved Gigantium
21. oktober 2018 16:29:15
Video.MOV
ATT00001.htm

Hej igen,
Hermed følger en lille optagelse fra i dag 21.okt med henblik på at understrege punkt “Natur”
nedenunder. I dag var der svag vind fra vest, og støjen fra motorvej (på en søndag eftermiddag!)
er markant og tydeligt. Jeg stod ved det sydvestlige hjørne af den nye bydel.
Mvh Ulrike

OBS: Det er ikke muligt at vedlægge lydfilen dette bilag. Lydfilen kan bedes
tilsendes på email ved henvendelse til Aalborg Kommune.
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Hejsan,
udover det jeg selv skrev til jer for ca. 2 uger siden vil jeg meget gerne støtte de (bedre
formulerede) ord min kone sender til jer i denne email.
(+1 vote)
Hilsen,
Stefan.
-Stefan Pielmeier, M.Sc.E.E., Director and Founder
Albatros-Tech IVS, Athenevej 8, DK-9210 Aalborg SO, Denmark, CVR 39554658
email:sp@albatros-tech.eu web:http://www.albatros-tech.eu mobile:+4531163910

On 21 Oct 2018, at 11.27, Ulrike Pielmeier <upiel@hst.aau.dk> wrote:
Hej,
Jeg har boet med min mand og 2 børn i Gug, Athenevej 8, i 14 år. Jeg har følgende
synspunkter, og ideer mht. den nye bydel:
Natur:
Der hvor I i plantegningen har lagt en stiplet linje som forbinder Gug med
BRT bussen (ad Marshalls Allé og Alfred Nobels Vej),
den går lige igennem hvor der er i dag stadigvæk et lille bidt naturområde
tilbage, selvom det er blevet mindsket i løbet af de sidste år med den hastige
byggeaktivitet som vi har set.
Dette område burde bevares, måske gøres endnu mere ”naturligt” med
nogle naturlærestier, eller lidt redskaber til udendørs gymnastik/motion,
eller måske et par bænke etc.
En naturlegeplads er der jo allerede. Det ville fungere rigtig fint som
mødested for dem der bor der ved siden af, også for at mødes med beboere
i havekolonien.
Og så er der i dag også dyr, som kan observeres – rådyr, ræve, forsk
fuglearter, og hare. Dog mindre end før (grundet byggeriet, vil jeg antage).
Denne vejforbindelse som I har tegnet, skal IKKE tillade nogen form for
biltrafik! En bilvej ville nemlig afskære det sidste grønne område fra resten af
bydelen, og effekten ville
fuldstændigt fordufte. Også i forhold til den larm og støj, der så ville komme
fra alle sider – det ville ikke være smart. Men en cykelsti måske parallelt med
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noget udendørs aktivitet, kunne fungere fint og ville bevare naturområdet,
og gøre det tilgængeligt for dem der bor i nærheden.
Hverdag:
Folk har brug for børnepasning, sundhedstjeneste, og noget byliv i form af
caféer, restauranter, små butikker. Det er oplagt at ligge der omkring
Knudepunktet.
Som minimum burde tænkes Børnehave, Folkeskole, praktiserende læge, en
kiroprakter, en fysioterapeut, et apotek, en blomster-/gave-butik, en tøjbutik
og mindst 2 restauranter eller bistroer.
Der burde være en restaurant ved siden af Gigantium, hvor man kan spise
enten før eller efter en forestilling/koncert/kamp etc. Tænkte mange
gange, at der mangler spisesteder her, gider ikke altid at tage ind i byen –
hvorfor er der dog ingen restaurant i en så stor bydel som Gug er blevet til?
Desuden skal man huske at give rum til foreningsliv – foreningshuse plejer
at være et af de bedste ”mødesteder” der findes i Danmark!
Jeg håber ikke der kommer endnu en Fakta, Føtex eller Netto – dem har vi
for mange af, og det er der ikke der, hvor folk ”mødes”. Endnu et
supermarked og I kan glemme alt om identitet og byliv.
Mobilitet:
Reduceret bilbrug: Jeg tror ikke at folk ikke vil have adgang til en bil. Men det
er sagtens en ide med car-sharing. Måske kan det tænkes ind fra starten?
Cykling: Som sagt før, den stiplede linje langs Alfred Nobels Vej burde blive til
en cykelsti, af hensyn til at bevare det sidste stykke ”natur” derude og pga.
støjniveauet, som allerede er højt.
Derudover er de eksisterende cykelstier temmelig upraktiske, for de peger
ikke hen til knudepunktet, og at komme med cykel til Gigantium i dag er
virkelig besværligt!
BRT Bussen: Den trænger til at blive suppleret, måske med en ”cirkulerende
busrute” af en art, dvs en bus der servicerer den nye bydel og
universitetsområdet dagen rundt. Det er forventeligt, at mange nye beboere
også arbejder på universitetet, og sådan en bus der forbinder de forskellige
ender, men med BRT bussen som hovedvej, det kunne virke
hensigtsmæssigt. Det er desuden
meget vigtigt, at folk måske kan tage deres cykel / e-løbehjul / whatever
transportmiddel med på bussen. Det kniber jo mest at komme hen til
stoppested, eller når man hopper af at komme hen til sin destination. Det er
derfor folk vil hellere tage deres bil – grundet den manglende fleksibilitet
med bus.
-Med venlig hilsen
Ulrike Pielmeier
IDA-tillidsrepræsentant AAU SUND:
- Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
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- Klinisk Institut
- Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetskontor
VIP-repræsentant Samarbejdsudvalg> Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
samt Klinisk Institut
VIP-repræsentant Fællessamarbejdsudvalg> Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Aalborg Universitet | Fredrik Bajers Vej 7, E4-210 | 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 23 83 17 14

17. Bemærkning
From:
To:
Subject:
Date:

Søren Pehrson
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Forslag til byudvikling ved gigantium
22. oktober 2018 09:11:20

Hej.
Vi har modtaget folder angående byudvikling ved Gigantium.
Vi sender hermed forslag til udviklingen.
1: Forslag for mulig ny vej op til byplanvejen som allerede er stiplet op på kortet, der er
mange børn som går i skole i gug og dette vil gøre bydelen endnu mere attraktiv for
børnefamilier samt lette trafikken igennem gug og til skoler.
2: Forslag for opførelse af multibane/ fodbold samt legeplads til børnene i kvarteret.
3: bedre indkøbsmuligheder. Vi har Fakta, men eventuelt 1 dagligvare butik mere.
Med venlig hilsen
Søren Pehrson

18. Bemærkning
From:
To:
Subject:
Date:
Attachments:

inger.iversen@mail.dk
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Ideer til byudvikling ved Gigantium
22. oktober 2018 17:21:53
Ideer til Byudvikling ved Gigantium.docx

Hej
Vedlagt ideer til udvikling omkring Gigantium området.
Med venlig hilsen
Niels Peter Iversen

18. Bemærkning, bilag 1

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Ideer til Byudvikling ved Gigantium.
Højhus.
For at markere Gigantium som et nyt område og en tydeliggørelse af området ved Gigantium bør der
bygges en markant bygning der i byggestil stræber mod himlen. Jeg ser for mig en bygning der er højest i
midten med centrum i knudepunktet.
Bygningen kan være med tre fløje med en i hver retning mod Alfred Nobels Vej, Einsteins Boulevard og
Willy Brandts Vej. Fløjene skal være lave i yderkanten og bue op mod midten. Der skal være en forholdsvis
slank top. Fløjene skal være smalle så det ikke bliver for markant, men mere elegante.
Bygningen a`la Henning Larsen Waterfront, men mere slank da den med tre fløje vil blive for bastant.
I højhuset kan der være konference og hotel på toppen. Butik og cafeområde nede, evt. bibliotek /
lægehus/ liberalt erhverv. I de tre fløje kan der være boliger.
Under hele komplekset skal der være parkeringshus i flere etager så der både er plads til beboere, gæster
til Hotellet og Gigantium sport / koncerter. Parkeringshuset skal forberedes for elbiler i større områder.
Fløjene må ikke nå helt ud til Einsteins Boulevard eller Alfred Nobels Vej. Mellem fløjene skal anlægges
grønne områder der skal forbindes til cykel/gangstier i området.
Lav tæt bebyggelse.
Udenfor ovennævnte område skal anlægges tæt lav bebyggelse for at videreføre det lave indtryk fra den
nedre del af de tre fløje. Gerne en kombination af eje, andel og lejeboliger. De tre områder må gerne være i
hver sin stil, dog altid lav bebyggelse. I hvert område skal anlægges grønne korridorer og legepladser så der
bliver et vist udsyn til grønne områder. Parkering i yderkanten af området, forberedt for elbiler.
Bebyggelsen må gerne ”svinge” sig op mod højhus i store buer, dog med en vis afstand.
Trafik.
BUS. Gennemgående busvej ”2eren” skal afskærmes så der ikke er mulighed for at gå over vejen. Bussen
skal have stoppested inde i højhuset hvor der er mur/glas adskillelse i etagen så det ikke er muligt at krydse
vejen. Al krydsning skal ske en etage op i butik/cafeområdet således at det er i niveau med gangarealer i
Gigantium komplekset.
Bus fra Vejgård ”12eren” kan svinges op under fløj Willy Brands vej og ind til knudepunkt.
Omlægning af GUG rute bør ske så den får kontakt til området via ny vejforbindelse mod syd.
I området skal busveje være støjdæmpet.

Side: af 1 af 2
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Personbil. Der bør åbnes en ny vejforbindelse til GUG/ Egnsplanvej således at den kraftige forøgelse af
biltransport i området kan fordeles på flere veje når der komme mange nye beboere. Vejen bør være den
samme som bus benytter da der ikke på GUG ruten kan forventes stor bustrafik der kræver egen busvej.
BUStrafik generelt.
Der bør snarest lægges om til El drift da det er fremtiden så der ikke investeres i både busser og vejomlægninger der bliver overflødige om relativt få år. EL drift skal være uden ledninger over kørebanen men
med batteridrift.

Med venlig hilsen
Niels Peter Iversen
Pontoppidanstræde 12
9220 Aaalborg Ø

Side: af 2 af 2

19. Bemærkning
From:
To:
Subject:
Date:

Søren Pehrson
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
By udvikling ved gigantium
23. oktober 2018 08:47:25

Hej.
Et forslag til byudvikling ved Gigantium.
Forslaget lyder på at der etableres fortov samt cykelsti op mod alt det nybyggeri som sker
omkring Marshalls Alle. Mennesker skal pt. Gå på græs eller på vej med børn og vogne
samt cykler er ude på vejen.
Med venlig hilsen
Søren Pehrson

20. Bemærkning
From:
To:
Cc:
Subject:
Date:

Mario Hesse
Jane Dørr Vestergaard
Laura Lyhne
VS: Bekymringer ang byudvikling ved Gigantium
25. oktober 2018 15:32:48

Fra: Henrik Bjerre Nielsen [mailto:hbn@cham.dk]
Sendt: 24. oktober 2018 18:03
Til: Mario Hesse <mario.hesse@aalborg.dk>
Emne: Bekymringer ang byudvikling ved Gigantium

Hej
Jeg bor på Selenevej 3, 9210 Gug og er nabo til Byplanvej
Efter vejen er blevet åbnet mod Zeusvej vil jeg sige der ikke er kommet mindre med trafik,
og mit indtryk er også at der er kommet mere "hurtigt" trafik, altså folk som ikke forstår at
holde sig inden for 50km/t
Det giver mig store bekymringer i nu yderligere vil åbne trafik for, som i selv skriver, 4000
nye beboere, hvad er der af planer for støjreduktion og eventuelt planer i forhold til en
byplanvej som fortsat forbliver sikker at færdes på.
Vi har børnehaver og dagplejere, institutioner og skoler på vejen og ser gerne at mine egne
børn samt alle andre trygt kan passere vejen når de blandt andet skal tage bussen, handle i
den nye fakta aller andet.
Hvorfor ikke åbne vejen og forbinde den med Da Vinci området som i mine øjne ville
være mere nærliggende, derudover måske lave en ny forbindelse så man kan køre forbi
Gigantium og op til motorvejen. folk i området har nok nærmere brug for at komme hurtig
ind til byen, til motorvjen eller indkøb (Fakta v/Da Vinci).
Derudover håber jeg på at i har medregnet natur og leg i det nye område. og at
kælkebakken forbliver kælkebakke.
Jeg vil meget gerne høre lidt mere om planerne, da jeg synes på godt nordjysk at det er
Træls at åbne for mere trafik i baghaven.
-Med Venlig Hilsen
Henrik Bjerre Nielsen

21. Bemærkning
From:
To:
Cc:
Subject:
Date:

Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Mario Hesse
Jane Dørr Vestergaard
VS: Deltag i fordebat om Byudvikling ved Gigantium
30. oktober 2018 12:16:44

Fra: Peter Hansen <petch85@gmail.com>
Sendt: 30. oktober 2018 11:43
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) <plan.udvikling@aalborg.dk>
Emne: Deltag i fordebat om Byudvikling ved Gigantium
Hej Plan og Udvikling
Og tak for jeres brev i e-Boksen.
Jeg har selv boet i området siden 2006, og jeg har et par ting som jeg syntes man kunne fange i
opløbet så man ikke begik de samme "fejl" igen.
Først svar på jeres punkter
Identitet!
Jeg betrakter mig ikke som “Gigantiumnit” eller “Fjelshøjbo” og jeg bilder mig ikke ind at jeg
lever efter et "bærdygtigt værdisæt" eller for den sags skyld sund, selv om folk udefra måske vil
vedhæfte denne type ord på folk der cykler på arbejde.
Jeg har udelukkende valgt denne bydel fordi jeg har mulighed for at cykle til alle de steder hvor
jeg gerne vil hen, uden at jeg føgler at jeg bord inde i midtbyen med larm, støj og uren luft, men
stadig heller ikke på landet hvor jeg skal bruge min bil uanset hvor jeg skal hen. Med andre ord
Beliggenhed beliggenhed beliggenhed. :-)
Og så var det her jeg fik en kollegie lejlighed da jeg flyttede til byen i 2006.
Mobilitet!
For mig er det vigtigt at jeg kan cykle på arbejde, det er nogle af de bedste minutter i løbet af
ugen. Jeg elsker at få gang i blodomløbet fra morgenen så jeg er mere frisk når jeg møder på
arbejde, og det giver et fint afbræk efter arbejde så man kan slappe af når man kommer hjem.
Der er også dejligt kort til en motorvejs tilkørsel hvilket gør det nemt når man skal køre længere
ture.
Jeg har haft arbejde nede i byen hvor jeg har cyklet af rute100 cykelstien, som er blevet
forbedret siden jeg startede med at køre på den, men der er stadig mulighed for at gøre tingene
bedre for cyklister. Og nu arbejder jeg omkring City Syd og cykler ad cykelstien bag om til gug.
Bække dele var ture på omkring 20-30 min hver vej hvilket jeg finder helt perfekt , på den måde
får jeg frisk luft om motion samtidig med at jeg transportere mig selv fra og til arbejde.
Natur!
Det er super dejligt at kunne gå ture hvor man ikke er omgivet af bygninger. Men jeg føgler på
ingen måder at der er natur omkring hvor jeg bord.
Der er marker, grønne arealer, lejepladser, kunstige søer osv, hvilket er dejligt, men det har jo
intet med natur at gøre.
ådalen er vist det tætteste vi kommer på natur inde i nærheden af det vi kalder aalborg og man
kan heletiden høre og se byen, der er indhegning til kørene og grus stier rundt i hele området.
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For mig er natur et landskab der ikke er skabt eller bliver vedligeholdt af menesker, og det har vi
ikke meget af i Danmark. :-)
Det betyder nu ikke at jeg ikke kan lide planter, marker og grønne arealer det er alt sammen
bedre ind fliser og asfalt, når man skal gå sig en søndags tur i fred og ro.
Tryghed!
Da jeg er en ung hvid mand så oplever jeg ikke at være utryg ret ofte. Jeg befinder mig ikke i
nattelivet ret ofte og de arrangementer jeg deltager i er ofte ret niece præet. Og folk opføre sig
jo altid pænt hvis man kan lide de samme ting. De eneste situationer, jeg kan huske, hvor jeg
føgler mig utryg er i trafikken. Og det kan typisk afhjælpes ved at indrette trafficker anderledes.
Det gælder både for når jeg går, cykler og køre i bil.
Hverdagsliv!
Jeg har nettop valgt at bo i en by som aalborg fordi jeg føgler den er stor nok til at jeg kan føle
mig anonym, jeg har meget lidt med mine naboer at gøre og jeg fortrækker at jeg kan få lov at
passe mig selv og ikke blive afbrudt i det jeg nu engang har gang i. Så jeg har ikke lige nogle
forslag til hvordan man kan forbedre naboskabet, eller lave gode mødesteder, da jeg aldrig
opsøger nogle af delene.
Jeg vil godt nævne at jeg godt kan lide hvis der er en bænk eller to lang en gå/cykel sti og hvis
man vælger at placere en bænk, så skal man også lige huske at slå græsset under den, så den
ikke gror helt til.

Generelle forslag til forbedringer:
Midterrabat:
Jeg er ikke super glad for de høje kantsten inde omkring midterrabatten på veje som Alfred
Nobels Vej og Einsteins Blvd.
Hvis der skulle være problemer på vejen, (en bus der har kørt en kantsten "over" så den ligger på
vejen, en stor vandpyt, sne, en bil der er gået i stykker) så vil det være muligt at køre forbi, som
det er nu er man nød til at bakke hele vejen tilbage og køre en helt anden vej. Plus sneen samler
sig nede på vejen når det fyr med sne.
Undgå cykelstier i grus:
Jeg syntes man bør undgå cykelstier i grus. Problemet er at de regner væk, bluver super ujævne
og at man oftere punktere på dem.
Generelt måtte cykelstierne godt være meget meget bedre i Aalborg. Helt generelt er der
problemer med at de ikke er lavet ordenligt fra starten, så de efter ganske kort tid synker ned i
jorden og giver nogle meget ubehagelige "holder/bump". Så er der alt for ofte lavet lapper, eller
skåret over og så lappet. Men lapperne er ikke lavet ret godt.
Når man cykler på en almindelig by cykel uden affjedring så er det super ubehageligt at køre over
denne type hump med 20-30 km/t.
Gøjl og lir frem for kvalitet:
Her er der en del eksempler, det kunne være cykelpumper der alligevel ikke virker, gelenner ved
kryds hvor der alligevel ikke cykler ret mange og som intet hjælper, tællere der viser hvor mange
der er kommet forbi, hvor hurtig man køre, eller gætter på hvor lang tid det vil tage at cykle et
sted hen hvor man sikkert ikke er på vej hen.
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Men den værste er klart nede ved krydset imellem Hadsundvej og Humlebakken, når man er på
vej ned mod byen. Her har man fået den gode ide at lave et system der skulle gøre det nemmere
at time så man får grønt ved lyskrydsset. Den ide er sådan set fin nok. Men der er så mange
problemer med det at det ville være 100 gange bedre hvis den aldrig havde været der.
1. Den alt for kort til det stykke og det kryds.
2. Den antager at man køre 12-15 km/t et sted hvor det har gået ned af i 2 km.
3. Den passer ikke altid med krydset, jeg tror det er fordi krydset kan lave et hurtigt skifte når der
ikke er så meget trafik, men det er for hurtigt at den kan følge med.
4. Da man lagde lamperne ned i cykelstien, skar man cykelstien op, og da man "lappede" den
igen sank det hele sammen, så cykelstien nu er super ujævn.
Man er bedre stillet hvis man bare ser på lydskrydset på lang afstand og har en fornemmelse af
hvor hurtigt den skifter.
Højresvings baner:
Her taler jeg ikke om de striber der nogle gange opdeler cykelstien imellem dem der skal lige
over og dem der skal dreje. Men de er nu også gode nok.
Nej jeg taler om de svingbaner hvor man får lov at køre til højre i et kryds selv om der er rødt.
Lige som den ved Riishøjsvej og Hadsundvej.
Den er helt genial...
Der måtte godt være lidt mere udsyn, så man ikke risikere at køre en forgænger ned.
Udsyn:
Generelt syntes jeg at man ofte overser hvor dejligt det er med et godt udsyn når man cykler
langs en sti. Ofte kan der være højre hække og lignende lige op og ned at cykelstien, eller to
cykelstier krydser hinanden uden at man for godt kan se til bække side. Af en eller anden grund
er man meget bedre til at sikre sig at der er et godt udsyn for billister ind for cyklister, og det er
en skam. Det er rare at cykle et sted hvor man ikke er bange for at nogle træder ud forand en.
Bomme og chikaner:
Generelt skal man prøve at undgå bomme og chikaner på cykelstier.
Et godt eksempel kunne være gugvej, hvor der er en dejlig bred cykelsti, ingen lyskryds, bomme
eller chikaner. På den måde kan man holde en konstant far og det er super rat når man cykler.
Nogle gange ser man chikaner der formentlig er sat op for at forhindre biler i at køre på
cykelstien. Men igen er det bare super ærgerligt at man tvinger cyklisten ned i fart uden nogen
grund.
Cykelstier der ikke føre noget sted hen:
Generelt er der et problem med at cykelstier ikke føre noget sted hen. Et eksempel kunne være
oppe ved Fakta på Alfred Nobels Vej. Hvis man kommer nede fra universitet, så kan man cykle på
cykelstien op til Fakte, men der er ikke nogen cykelsti der går videre der fra.
Det samme hvis man kommer ad Einsteins Blvd, der stoppe cykelstien bare ved rundkørslen
(oppe ved Fakta). Så går der en grues sti der snor sig om til panstien, Men den kunne godt have
være i asfalt. Men hvorfor er de to cykelstier ikke forbundet. Hvorfor kan man ikke køre bag om
fakta og komme på den anden cykelsti.
Veje stopper da ikke midt ude i det hele, så hvorfor skulle cykelstier gøre det?
Man kunne også lave en cykelsti fra rundkørslet over til den nye grus-sti der er lavet for enden
af Alfred Nobels Vej. Den sti skulle så også laves i asfalt.
Når man køre hen ad Einsteins Blvd så kommer man også over "Universitetskorridoren", men der
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er ikke lavet så man kan komme ned på den, selv om der er cykelsti.
Hold cykelstier uafbrudte hvis muligt.
Helt generelt så at cykelstierne noget rod.
Som eksempel kunne man tage "Universitetskorridoren" Hvor der i den ene ende virker til at
være cykelsti bække veje.
Men når man så når halvejs ned af vejen, så skal man krydse over på den anden side.
Ud over at det er at 90 graders sving, hvor man taber alt det fart man lige har bygget op, så skal
man også krydse vejen med fare for at blive kørt ned af en bus.
Det samme sker når man køre imellem Visse mod Nøvling Og det er rigtigt irriterende at få
afbrudt sigt gode tråd, og virker klart som et designvalg taget af folk der aldrig har cyklet.
Lignende problemer er rundkørsler ligsom den oppe ved Fakta på Alfred Nobels Vej, her er
cykelstien hævet over kørebanen (som generelt er dejligt) så man skal bremse helt op for at
komme ned på vejen og op igen.
Rundkørsler der snævre ind:
Jeg tror det her er en ny ting, hvor man ændre rundkørslerne så cyklisterne bliver tvunget
længere ud på vejen i små rundkørsler. det kunne være den lille rundkørsel i gug nede ved Netto
eller de to rundkørsler Riishøjsvej. Jeg tror måske ideen er godt nok. Hvis det er at tvinge
cyklisterne mere ind på vejen, og sikre at belister ikke overhaler cyklisterne.
Men der er massere af belister der mener de skal overhalve cyklister i rundkørsler, især i de små
der, hvor de bare kan køre over midten, selv om det er lidt ujævnt.
Så i sidste ende er de altså ikke særligt rare for cyklister at cykle i. Plus det gør at man ikke får en
så god bane ind igennem rundkørslen og dermed bremser en mere op ind hvordan de var før.
Nogle må kunne finde en bedre løsning.
Vandpytter på nye veje:
Generelt ved jeg at der bliver gjort meget for at styre regnvand her i aalborg, hvilket jeg syntes er
en god ting.
Men jeg ser oftere og oftere at nye veje ikke har ordenligt afløb og derfor samler kæmpe
vandpytter. Som et hurtigt eksempel kunne jeg nævne hjørnet imellem Bøgesvinget og
Hadsundvej, eller tunnellen under universitets boulevarden lige ved Cirkel K.
Det burde man altså lige tænke over når man er igang, det må være nemmere at lave det rigtigt
første gang, ind at skulle rette på det.
Tænk i helheder:
Lad os tage Alfred Nobels Vej som et eksempel. (Stykket imellem de to rundkørsler ned mod
fakta)
Der er høje kanstene også i midterrabatten, ingen cykelsti eller fortov. Hvis man cykler på vejen
er der knap plads til at en bil kan passere en cyklist. (Og det er på ingen måde behageligt, for
hverken bilist eller cyklist). Alt det for mig til at tænke at det ikke er meningen at der skal være
fodgængere eller cyklister på den vej. Det er dog ikke åbenlyst hvor der er en sti som man skal
benytte, men hvis man kender området kan man undgå vejen. Det er dog lidt af en omvej (Især i
tid).
Men så har man så valgt at lave 3-5 vejbump hen af vejen, hvilket for mig til at tænke at ideen er
at man ikke skal køre hurtigt der.
Men hvorfor skal man ikke køre hurtigt der, måske fordi der er parkeringspladser og nu også en
del lejligheder på bække sider af vejen.
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Men hvordan skal man komme fra lejlighederne ned til den sti der går op til fakta, og hvorfor er
der så mange vejbump når der ikke er plads til fodgængere og cyklister?
Det hænger ikke samme. Man burde have plads til både fodgængere og cyklister på bække sider
af den vej, så ville det give meget mere mening med alle de vejbump, og det ville give plads til
dem der bord på vejen kan gå over i fakta.
Hvis det er meningen at vejen skal være en stille vej, hvor bilerne ikke må køre særligt hurtigt, så
skal det være fordi der er plads til andre trafikanter.
Enden laver man en vej kun til biler, men høje kanter uden fortov, cykelsti og vejbump og lader
bilerne køre hurtigt. Eller også laver man plads til fodgængere og cyklister og tilføjer vejbump så
bilerne ikke køre hurtigt på vejen. Helheden skal give mening.
Hvor skal cyklisterne være:
Et andet dårligt design er Karlfeldts Alle, sådan som den nye vej (Egnsplanvejen) er lavet kommer
Karlfeldts vej til at blive ret trafikeret.
Men der er ikke lavet plads til forgængere eller cyklister, selv om det er meningen man skal køre
60 km/t på den vej.
Jeg medgiver at der er lavet en cykelsti der snor sig oppe ved det første stykke af vejen. Men den
stopper ved indkørslen til det der så også er Karlfeldts Alle.
Og ja så er det så åbenbart meningen at man skal cykle ad Panstien hvis man vil mod city syd,
men hvad hvis man skal mod sønder tranders eller Gistrup?
Egnsplanvejen:
Jeg kan ikke set andet ind at ideen er at Egnsplanvejen skal blive en vital del af Aalborgs trafik
afvikling i fremtiden. Hvilket betyder at den skal sammenlignes med Hobrovej, Hadsundvej,
Humlebakken, Østre Alle og Universitets boulevarden. Derfor kan det også undre mig at der ikke
er lavet en cykelsti sammen med vejen når man nu var igang, og imens der er massere af plads.
Det ville være fint med 4-6 meters græs imellem bilerne der køre 80 km/t og cyklisterne den
næppe køre mere ind 30 km/t. Det havde været en oplagt mulighed for at lave en god cykelsti,
uden forhindringer, hvor man ville kunne tilbagelægge store afstande super hurtigt. Jeg kan ikke
regne ud hvad man har forestilt sig.
Det er sikkert noget med at dem der skal betale for vejen ikke er de samme som skal betale for
cykelstien eller et eller andet andet i den stil.

De billigste løsninger:
Nu vi har fat i Egnsplanvejen, så syntes jeg det er super ærgerligt, den måde man har lavet hvor
cykelstien krydser Egnsplanvejen ved Hadsundvej på.
Hvis man er på vej til Gistrup, på cykel så kommer man til et vejkryds hvor der altid er rød for
cyklister indtil de trykker på en knap og får lov at køre over vejen.
Og så vidt jeg kan se så vil man ikke have cyklister ned på Egnsplanvejen.
Det for mig til at sammenligne denne løsning med den man har valgt langs
universitetsboulevarden, hvor man har toneller under vejen alle de steder hvor cykler skal krydse
vejen.
Jeg er med på det er en dyre løsning. Men det er også en meget meget meget bedre løsning.
Bemærk i øvrigt at hvis man kommer fra Gistrup, så skal man lide krydse Hadsundvej for at
komme over på cykelstien... Det er også ret dumt og billigt lavet.
Egnsplanvejen og tilkørsler:
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En anden lidt ærgerlig ting er at man har spare rundkørsler og lydskruds væk på Egnsplanvejen,
og allerede med den smule trafik der er på den nu, så kan det være svært at komme både på og
af vejen, i myldertiden.
Der er dog lavet gode lange svingbaner for dem der skal af vejen. Men hvis man skal til venstre af
Egnsplanvejen (Altså krydse vejen) så kan man komme til at holde og vente ret længe.
Og man man ikke bare køre ud i midten, fordi man så holder i vejen for dem i svingbanen.

Jeg kunne sikkert finde mange flere halv dårlige løsninger ude i dette område, som jeg ville ønske
at man ikke gentog.
Men jeg har ikke tid til at skrive en endnu længere mail, og der er sikkert heller ikke nogle der
gider læse den.
Så nu vil jeg lige slutte med nogle ting hvor jeg syntes det er lavet godt.
Cykelstien ved Visse:
Der er andre problemer med cykelstien ved Visse, men jeg syntes det er super at man kan cykle
under Egnsplanvejen både Visse mod Gug ved skolen og ved sports pladsen.
Omkørsel selv for cyklister:
Jeg syntes det er fedt at der er lavet omkørsel for cyklister i forbindelse med lukning af
Indkildevej.
Det ville være fedt med et skilt så man kunne se hvor længe man skal cykle igennem ådalen,
efter som den bliver meget fugtig her om efteråret og det ikke ligefrem er den optimale vej for
en by cykel.
Men alt i alt syntes jeg det er fint at man tænker på cyklisterne, tror aldrig jeg har set det før.

-Peter Hansen
Marie Curies Alle 34 1.4
9220 Aalborg Øst
21404882
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From:
To:
Subject:
Date:
Attachments:

lone lassen
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Indsigelse ideer til plan for byudvikling ved Gigantium
31. oktober 2018 20:59:51
Indsigelse - ideer, Byudvikling ved Gigantium.docx

Til Plan og Udvikling,
Hermed indsigelse/ ideer til plan for byudvikling ved Gigantium.
Med venlig hilsen
Lone Lassen
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Aalborg d. 1.11.2018

Indsigelser/ideer til oplæg for byudvikling ved Gigantium.

Overordnet om oplægget:
God ide at gøre bæredygtighed, sundhed, bevægelse, trivsel, tryghed, godt naboskab adgang til natur samt
let adgang til bæredygtige transportformer til overordnede værdier for området, for derved at skabe gode
muligheder for et velfungerende, aktivt og sundt hverdagsliv. Dermed er det vigtigt at lave modige og
anderledes satsninger i forhold til disse værdier, hvis det skal være andet end blot tomme floskler. Vis at
Aalborg kommune tør satse på nytænkning bl.a. i forhold til at nedsætte privatbilismen i området, hvilket
skal være gældende både for borgere, der bor i området samt for borgere, der ønsker at transportere sig
selv gennem området eller besøge området.
Vedrørende mulighed for ny vejforbindelse mellem Gug og Universitetsområdet
Jeg vil hermed lave indsigelse mod at der laves vej med gennemkørsel fra universitetsområdet til Byplanvej
i Gug, da der i forvejen er store støjgener fra motorvejen i området, hvor den nye forbindelse planlægges
ført igennem. Desuden vil det med stor sandsynlighed øge trafikbelastningen på Byplanvej og Zeusves. Det
vil dermed øge gener i form af trafikstøj/trafikos samt deraf følgende risiko for dårlig trivsel og dårligt
helbred for beboere i det nye boligområde samt i området ved Zeusvej og Byplanvej. Desuden må
sikkerheden for fodgængere og bløde trafikanter tages i betragtning, herunder at Byplanvej er en skolevej.
Alternativt kan der laves busvej kombineret med cykelsti langs Alfred Nobels vej, som supplement til
nuværende stier, så borgere fra Gug let kan cykle eller tage bus frem og tilbage til universitetsområdet og
det nye universitetshospital. Dette vil samtidig fremme ønsker om mere bæredygtig transport samt ønsker
om sund og aktiv livsstil. Det er desuden tidligere lovet fra Aalborg Kommune, at vejen, såfremt den føres
igennem kun vil blive ført igennem som en bus vej.
Fremtidige boliger i området:
I forhold til fremtidige boliger i området, er det vigtigt, at den hidtidige byggestil og tradition som findes i
det tilstødende område, Gug Øst, fortsættes, med forholdsvis lav bebyggelse og bebyggelse, som ikke ligger
for tæt. Dette er både vigtigt med hensyn til trivsel for områdets beboere og med hensyn til borgere, som
flytter udenfor centrum for at få mere åben plads, lys og natur omkring sig. Desuden ses i medierne, bl.a.
indlæg i Nordjyske de seneste dage, at måden der er bygget på omkring centrum og på eternitgrunden er
uheldig og ikke lever op til en del borgeres ønsker og forventninger om boliger, da flere finder at boligerne
er for høje og ligger for tæt. Såfremt der bygges boliger, som fletalle ikke ønsker at bo i, vil der være Risiko
for ghettodannelse. Risiko for ghettodannelse i området syd for Gigantium, kan desuden opstå, hvis der
kommer øget trafik igennem, da øget trafik også kan være medvirkende årsag til, at området bliver mindre
attraktivt for borgere, som har andre valgmuligheder.
Mangel på parkering ved Gigantium og problemer med afvikling af trafikken i området:
I forhold til problemet med mangel på parkering ved Gigantium samt problemer med at afvikle trafikken i
området, kan det anbefales at etablere parkeringspladser i periferien, hvorfra folk ved arrangementer kan
tage Shuttelbusser eller lignende til Gigantium evt. gratis, som en del af adgangsbilletten. Ligeledes kan der
på samme måde inkluderes gratis busbillet til bybusserne i adgangsbilletten. Dette har bl.a. været brugt
1
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med succes i forbindelse med større løb i centrum og i forbindelse med Karneval. Yderligere bør der sættes
øget fokus på at opdrage bilister til også at benytte Egnsplansvej til at komme væk fra området, hvilket kan
tænkes at give en væsentlig aflastning når den endelige adgang fra Egnsplansvej til E45 og vestbyen er
etableret. Derved udnyttes eksisterende veje fremfor at etablere nye veje til gene for beboere i området.

2

23. Bemærkning
From:
To:
Cc:
Subject:
Date:
Attachments:

Jens Nørgaard
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Jens Laursen; mlassen036@gmail.com; "Lasse Andreasen"; dokri@hotmail.dk
Vedr. byudvikling ved Gigantium
31. oktober 2018 17:57:47
Byudvikling ved Gigantium - indlæg AB Dikevej.pdf
Kort manglende cykelsti.pdf

Hej.
Vedhæftet indlæg i debatten fra A/B Dikevej repræsenterende 22 husstande.
Vi skal venligst anmode om kvittering for modtagelse heraf.
Venlig hilsen
Jens Nørgaard
Formand A/B Dikevej
40608189
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24. Bemærkning
From:
To:
Cc:
Subject:
Date:

Lone Hougaard
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Lone Hougaard; Per Hjaltason
Input til fordebat om ”Byudvikling ved Gigantium”
31. oktober 2018 12:40:47

Til By- og Landskabsforvaltningen ved Aalborg kommunen
Først og fremmest tak for initiativ til at inddrage borgerne i, hvad de ønsker den fremtidige
udvikling af Gigantium-området skal indeholde. Det er noget meget flot og lovende
materiale, der er sendt ud til formålet, hvor I har udvalgt fem områder som inspiration til,
hvad man som borger kan kommentere på. Identitet, Mobilitet, Natur, Tryghed og
Hverdagsliv.
Det absolut vigtigste for os er vores børn!! At vores børn trives i området; at de har nogle
gode kammerater, som de sammen kan være aktive og udfordrende med, og at der bliver
tilbudt nogle gode institutioner/skoler, som kan være med til at udvikle dem i den rigtige
retning, give dem nogle gode faglige og sociale kompetencer, så de bliver rustet til videre
skolegang og arbejdsmarked. I jeres materiale bliver der lagt vægt på natur, bevægelse,
sportsfaciliteter m.m. Men hvad med pasningstilbud og folkeskoler?? Det bliver ikke nævnt
med ét ord? Vi købte grund her i området for 2 år siden (tilflyttere fra Kbh). Èt af de
vigtigste argumenter for at vælge netop dette område var, at der forelå en lokalplan med
afsat plan til skole.
Nu to år efter er byggeriet og aktiviteten i området bare eksploderet endnu mere, men
noget mere konkret om en ny skole til de mange nye børn, er det ikke muligt at blive
informeret om. ”Der er stadig rigelig med plads på distriktsskolen”, lyder det!!! Men
problemet er bare, at vi er tilknyttet en distriktsskole (Herningvejen) som det endnu ikke er
lykkedes at finde bare én person, der kan sige noget godt om. Og resultatet af dette er, at
alle børnene på vejen (og vejene tæt på) nu bliver spredt på mange forskellige skoler.
Nogen er så heldige, at de har fået ”foden indenfor” på Gistrup skole, som siges at være
den bedste skole i området. Men Gistrup skole er åbenbart ved at være fyldt op, og hvad
så med os, der først har skolesøgende børn om 3 år?? Hvad kan I som kommune tilbyde
os, når I nu ikke vil leve op til det lovede i lokalplanen? I har fået skattekronerne – fra
hustande som vel og mærke har en indkomst, der kan afbetale på huse på 4-6 mio. kr.???
Kan I ikke bare være ærlige og præsentere os for noget konkret ift. hvad vi kan forvente for
området. Kommer der en skole eller ej??? Og hvis ikke – hvad så med I sørger for at
distriktsskolen også bliver en del af jeres fokusområde for hele det nye
”Gigantiumområde”. Hvad gør I helt konkret for at gøre Herningvejens skole et attraktivt
valg og en skole som borgerne kan identificere sig med? For I må da også selv kunne se, at
folk fra området søger andre steder hen! Hvordan sikrer I, at alle skolens børn bliver hørt
og udfordret, og alle ressourcer ikke bliver brugt på 2-sprogede børn, som ganske givet har
nogle sproglige udfordringer, der skal håndteres, før anden læring kan bygges oven på. Har
I et helt andet billede af den skole, end hvad jeg har fået præsenteret, så overbevis mig
gerne om, at jeg trygt kan vælge Herningvejens skole!!! Og også meget gerne mine naboer
på vejene omkring mig, så mine børn kommer til at vokse op med og få et fællesskab med
de børn, der bor omkring dem!! Jeg kan kun opfordre jer til at sætte dette punkt på
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dagsordenen og indgå i dialog. Også i forhold til de lavpraktiske ting som fx om der bliver
tilbudt skolebus ml. Gigantiumområdet og skolen (for ellers bliver alle husstande her i
området jo nødt til at transportere i bil de første år af børnenes skolegang, hvilket vel er i
mod jeres planer for grøn trafik).
Andre ting, vi vurderer, er vigtige for området er:
Håndtering af den stadig stigende transport på Alfred Nobels vej og op forbi Gigantium. Vi
frygter, det hele kan gå helt i stå, når der fx står yderligere 300 boliger på området ved
siden af os

Luft luft luft…..det høje etagebyggeri, der bliver givet tilladelse til, er en dræber for
området.
Grønne områder med legepladser, borde/bænke m.m.
Fortove og cykelsti langs Alfred Nobels vej – den nuværende løsning, hvor stier går
langt fra vejen, fungerer ikke, og medfører, at der i stedet er cyklister og fodgængere
på en meget smal vej.
Cafeliv og butikker; hvis man vil reducere på brug af biler og tung trafik, må der
nødvendigvis være bedre muligheder i området. Faktas udvalg er elendigt og man
vælger derfor at tage bilen til bedre indkøbsmuligheder. Det kunne endvidere være
rart med mulighed for at gå ud og spise lokalt i stedet for at køre ind til midtbyen (er
med på, det er udbuds/efterspørgsel-bestemt, men tænker bare, at det kan gøre
meget for området).
Med venlig hilsen
Lone Hougaard
Seiferts Allé 24
9260 Gistrup
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To:
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Thomas Gam Mikkelstrup
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Ideer til ny zone nær gigantium
30. oktober 2018 22:06:11

Hej Aalborg byplanlægning
Jeg har en opfordring.
Opfordringen:
Hele vejen fra krydset mellem sohngårdsholmsvej og TH. sauersvej og ud til forbi gigantium på
cykelstien er der en slags vindtunnel.
Derfor kunne jeg godt tænke mig der blev gjort noget for at bryde denne.
Det kan være de beboelses bygninger der er planlagt er nok, men jeg kunne godt tænke mig at der
blev tænkt over det, også i forhold til det ekstra brændstof busserne bruger.
\Thomas
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Eigil Jacobsen
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudvikling ved Gigantium
30. oktober 2018 18:46:33

Kære Aalborg Kommune.
Vedr. Byudvikling omkring Gigantium og den nye bæredygtige bydel, vil jeg gerne bede jer om
tage nedenstående problematikker med i overvejelserne om en evt. gennemførelse af Byplanvej
til Alfred Nobels Vej.
Byplanvejen er en meget belastet vej, med megen trafik. Vi der bor i området føler at trafikken
er blevet mere belastende efter at Egnsplansvejen nu er åbnet. Der køres meget stærkt på
Byplanvej selvom hastighedsgrænsen er 50 km/t.
På det sidste stykke af vejen fra Fakta og ned til grusvejen som går ind til Højvang Øst
haveforeningen er der hverken cykelsti eller fortov. Hvis Byplanvejen skulle åbnes for mere
”bæredygtig trafik” ville det kræve fortov og cykelsti, og det er vejen ikke bred nok til.
Ideerne med en bæredygtig bydel kan jeg godt støtte op omkring, men jeg mener ikke at en
åbning af Byplanvejen vil fremme bæredygtigheden, tværtimod. Det vil medføre mere bil trafik
til området, især ved koncerter og andre arrangementer i Gigantium, og hermed vil Byplanvejen
blive belastet endnu mere. Sti systemerne bør i stedet udvikles, og gøres optimale med god
skiltning til de forskellige områder, så som sportsfaciliteter, naturområder legepladser osv. Bedre
muligheder for at køre til området i bil, giver mindre motivation til forældre om at få børnene til
at bruge cyklen og få den friske luft og motion med på vejen. Det har også indflydelse på
folkesundheden.
Jeg håber at mine input bliver taget med i overvejelserne, og jeg uddyber gerne nærmere hvis I
ønsker det.
Venlig Hilsen
Eigil Jacobsen
Artemisvej 21 Aalborg SØ
Tlf. 21520660 – eigil.jacobsen73@gmail.com

#BREVFLET#
Click here to enter text.
Dokument: Neutral titel
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Byens Fysik, BLF
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Init.: MAHE

Telefonnotat, Hans Jørgen Høyer, Grundejerforeningen Ledavej Nord
Opkald fra Hans Jørgen Høyer, formand for Grundejerforeningen Ledavej Nord.
Det kommer ikke som en stor overraskelse at der på sigt vil blive mere trafik på Zeusvej og Byplanvej,
bl. pga. åbning af Egnsplanvej og den nu planlagte vejforbindelse mellem Gug og Universitetsområdet.
Vejene har derudover en vis bredde. Der gives dog udtryk for bekymring for tung trafik, hvis Universitetsboulevarden og Byplanvej forbindes som en direkte vejforbindelse. Det blev forklaret af AAK at dette
ikke er tilfaldet, idet fordebatten italesætter planlægning for en evt. fremtidig forbindelse mellem Byplanvej og Alfred Nobels Vej.
Derudover opleves det i dag, at biler kører med en større hastighed end de tilladte 50 km/t på Zeusvej
og Byplanvej. En ny forbindelse øger problemstillingen og der bør derfor indarbejdes trafikregulerende
foranstaltninger.
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To:
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cecilie elbro
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Plan og udvikling
1. november 2018 18:41:37

Forslag til forbedringer:
Fortov fra Marshalls alle ned til fakta.
På den natur legeplads op mod motorvejen er græsset ikke klippet og det er svært at komme op til legepladsen.
Fodgænger felt fra Da Vinci Parken og over til fakta ( Fra den ene bus stoppe sted over til det andet )
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From:
To:
Subject:
Date:
Attachments:

Michael Caspersen
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudvikling omkring Gigantium, Michael Caspersen
2. november 2018 01:40:38
Byudvikling omkring Gigantium, Michael Caspersen.pdf

Hej,
Jeg fik en mail omkring byudviklingen omkring Gigantium, og fandt det meget interessant.
Jeg har derfor kommet med nogle forslag og mulige anvendelser og idéer for området,
som er vedhæftet denne mail.
Håber I finder det interessant læsning.
Klap på skulderen for at lade borgere kunne komme med idéer og forslag, det tror jeg kun
er positivt. Jeg sætter pris på at kunne få muligheden for at sætte en (lill) præg på det
kommende område, så tak for det.
Jeg håber, jeg hører fra jer, hvis ikke andet blot en bekræftelse på at det ikke er for sent og
idéerne er kommet i rette hænder.
Mvh. Michael

29. Bemærkning, bilag 1

Forslaget omhandler det nye område vest
for AAU-campus, hvor der foreslås et opdagelsescenter for børn, institution, vandløb som forbindelse til et rekreativt regnvandsbassin, et separat netværk for hård
og blød trafik og sidst fokus på grønne,
naturlige områder, alt sammen koncentreret om et bæredygtigt udgangspunkt
både i sammenspil med eksisterende
koncepter og nye tiltag.
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Der ønskes et nyt boligområde vest for universitetsområdet med et knudepunkt for kultur, fritid og byliv i
forbindelse med Gigantium. Dette område præges af en bæredygtig tilgang og gode, trygge rammer for
områdets beboere samtidig med BRT-strækningen igennem området opretholdes, således mobiliteten fra
centrum og til universitetet bibeholdes eller ligefrem forbedres. Hertil forslås et opdagelsescenter for børn
og vokse, med fokus på en bæredygtig livstil, der aktivt styres af beboere og medarbejdere og eventuelt
frivillige i området.

1. Kulturcentrum
1.1 Opdagelsescenter
Foruden at se knudepunktet som et lokalt samlingspunkt for beboere i de kommende boligområder, giver
den bæredygtige profil mulighed for at eksperimentere med dette knudepunkt for at gøre det mere attraktivt også for borgere fra hele byen, kommunen og regionen. Et forslag til at appellere til flere og gøre en
aktiv indsats for at etablere et bæredygtigt område og skabe en samhørighed mellem menneske og natur,
er det centrale forslag, at der anlægges et aquaponics-anlæg, som skal være frit tilgængeligt for alle og drevet af området beboere og/eller interesserede frivillige. Et aquaponics-anlæg er kombinationen af ’hydroponics’ og ’aqua-culture’, det vil sige, at dyrke planter udelukkende i næringsholdig vand og opdrætning af
dyr levende i vand. Kort fortalt gør fiskene, at fodret omdannes til næringsstoffer til planterne. Vandet bliver herfra via rør og evt. pumper, transporteret til systemet af planter, hvis rødder er i kontakt med dette
næringsholdige vand. Når planterne har suget næring af vandet, og næringsindholdet dermed falder, kommer vandet tilbage til tanken med fisk, og processen gentages.
Med det sådan anlæg, installeret korrekt og med den korrekte type fisk, foder og afgrøder, kan der dyrkes
en lang række forskellige grøntsager, med et minimalt vandforbrug, og samtidig har den store fordel at
produktionen foregår hyper-lokalt. Dette system kan naturligvis altid skaleres, hvis det ønskes, men i dette
forslag er der lagt større fokus på de medfølgende muligheder et sådant system medfører.
I forlængelse af dette bæredygtige princip og hyper-lokal produktion af fødevarer, kan der ligeledes etableres indhegninger med fritgående høns og/eller bistader, som enten en forening, en institution, beboere
eller frivillige kan gå sammen om.
Dette opdagelsescenter kan udformes hvorend det må findes bedst, aquaponics-anlægget kan etableres i
et drivhus, der udgør den øverste etage eksempelvis med mulighed for gøre brug af solen, så energiforbruget til kunstig belysning reduceres, men afskærmning om natten er også en mulighed. Det skal bemærkes,
at systemet er mest effektivt, ved at have fuldtidsbelysning med de lysbølger, der får grøntsager til at vokse
hurtigst - lysbølger i hver deres ende af det infrarøde spektrum. Høns og bistader kunne placeres i umiddelbar nærhed, men den påkrævede indhegning, så der holdes styr på, hvem der omgås hvad.

1.2 Børnehave
En oplagt ulighed kunne være at etablere en naturbørnehave i opdagelsescenteret. En del af tiden vil dermed gå til at vedligeholde aquaponics-anlægget, tag sig af høns og måske bier, og på denne vis være i tæt
kontakt med naturen og det bæredygtige element, til trods for placeringen i et generelt urbant miljø. Ideen
om børnehaven fordrer naturligvis, at der er et behov herfor, og der er interesse for også forældrenes side,
at lade deres børn være i et sådant miljø.
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Udover børnehaven kan det nemt tænkes at andre børn og øvrige interesserede kan opleve, lære og interagere med systemerne, og på denne vis involveres i processen med at fodre og passe fiskene, overvåge
systemet, høste grøntsagerne med videre. Dette giver dermed basis for en udvikling i videnskaben bag,
kemi og de reaktioner der sker i systemet, dyrenes ve og vel, at gro grøntsager, hvordan systemet bruger
mange gange mindre vand end konventionelt landbrug og historien bag systemet og processen - faktum er
aquaponics er blevet brugt i årtusinder over store dele af verden. Aquaponics-systemet kan effektiviseres
som det ønskes, for at højne udkommet, men i dette forslag, er formålet i højere grad at involvere børn og
andre, til at få øjnene op for, hvordan man kan gøre en forskel for især klimaet.

1.3 Handelscentrum
Udover faciliteter til børn og andre interesserede, bør knudepunktet også være centrum for et lokalt handelsliv. Dette kunne blandt andet indbefatte en dagligvarebutik, tøjbutik, frisør, blomsterforretning, restaurant og så fremdeles. Dette er dog ikke det punkt, der fokuseres mest på, men for at ’holde’ beboerne i
området og samtidig tilbyde indkøbsmuligheder for øvrige beboere i de øvrige, nye boligområder.

2. Kloakering
2.1 LAR/Regnvandsbassin
På sydsiden af Bertil Ohlins Vej, overfor den østlige parkeringsplads ved Gigantium, er der anlagt en fordybning, som kan tiltænkes som regnvandsbassin. Dette vil naturligvis give en vis herlighedsværdi, men hvis
denne eksempelvis ikke er speciel dyb, men har et stort overfladeareal, kan søen anvendes som put n’ take
sø, så der kan fiskes i søen, hvilket kunne give en endnu større herlighedsværdi for området. Søen og fiskeanken til aquaponics-anlægget kunne komplimentere hinanden, for at skabe en sund og bæredygtig bestand, så der altid bliver produceret de næringsstoffer, der er behov for til grøntsagerne. Med en mindre
dyb sø, vil højden af søen ikke ændre sig meget, hvilket kunne give mulighed for at anvende søen til for
eksempel en amfi-scene med fastspændte elementer på bunden, som går en smule over vandoverfladen,
som dermed udgør scenen. På vestsiden af bassinet, som det står pt. er der en ikke uvæsentligstigning, som
hvis amfi-scenen skulle blive en realitet kunne anvendes som sidepladser hver med godt udsyn over søen
og scene.

2.2 Spildevand
Der skal naturligvis separatkloakeres i området. Spildevandsledninger fra de to sydlige områder tilsluttes til
ledningen på Bertil Ohlins Vej, mens Willy Brandts Vej-området kunne tilkobles ledningen på Niels Bohrs
stien. På denne vis, burde spildevandet kunne løb udelukkende ved hjælp af gravitation, hvilket naturligvis
er at foretrække.

3. Vandforbindelser i terræn
3.1 Sammenhæng
Knudepunktet skal naturligvis kunne være tilgængeligt fra alle afkroge af de omkringliggende boligområder
og for at skabe en forbindelse mellem dette knudepunkt i boligområder, går et forslag på at grave render/afløb, der skal fungere som herlighedsskabende vandløb, der leder fra boligbyggerierne og ind til regnvandsbassinet. Disse render/afløb skal bestå af opsamlet regnvand fra områderne, og kan anrettes som
lukkede, det vil sige, at der skal rørføres til vandløbene.
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Alternativt kan vandløbene være åbne, og overfladevandet kan frit løbe ned i vandløbet ved hjælp af gravitation. Dette skal naturligvis sidestilles permeabiliteten i området, og hvorfra denne regnvand præcis skal
komme. Eftersom vandløbene i forslaget ikke ønskes store eller markante, kan der tillades en betragtelig
nedsivning af regnvand hvilket fordre græsarealer omkring bygningerne. Med disse vandforbindelser drages beboere dertil, og manglen på asfalt på strækningerne fra boligområderne skal medvirke til at skelne
mellem stier der anvendes til transport til og fra arbejde eksempelvis og rekreative stier. Anlæg af disse
vandforbindelser kan være direkte eller snog sig omkring landskabet og kan, hvis det ønskes, etableres så
der kan interageres med det. Det vurderes, efter analyse af topografien i området, at denne vandforbindelse godt kan lade sig gøre ved gravitation, såfremt oprindelsespunkterne placeres de mest gunstige steder.

4. Mobilitet
4.1 Vejforbindelser
Dette forslag lægger ikke i høj grad vægt på hvor til-og frakørselsforhold til det nye område skal udformes,
dog tages der umiddelbart udgangspunkt i, at der anlægges stikveje/lomme som sekundære lokalveje fra
de to primære lokalveje, Linus Paulings Vej og Alfred Nobels vej. Disse stikveje kan være helt lige eller sno
sig, afhængigt af hvad der ønskes i forhold til udformning af matrikler og stier mellem disse. I det tilfælde
en vej bliver lige og lang, kan der altid etableres fartdæmpere af den ene eller den anden slags for at tage
hensyn til de formodede børn, der bliver at finde i området.

4.2 Cykel- og gangstiforbindelser
Hvad angår transport til og fra området, går dette forslag på at separere tung og let trafik samt rekreativ og
bolig-job-trafik. Dette skal forstås således at asfalterede veje til biler med videre skal servicere boligerne,
udadtil, mens de grønne, rekreative områder, heriblandt legepladser om muligt, skal orienteres væk fra
disse veje. Denne adskillelse kan ske ved at der anlægges større parkeringspladser centralt i hvert større
eller mindre boligområde, og beboere enten kan gå herfra til deres bolig. Alternativet kan være en blind
vej, med vejparkering eller garager til hver bolig, hvorom gælder, at de grønne områder befinder sig på den
’anden side’ af bygningerne. På denne vis, kan ser anlægges en let overgang fra privat have til fællesarealer.
Cykelstien langs BRT-ruten, fungerer i øjeblikket som en vigtig åre mellem universitetet og midtbyen/Kærby, Sofiendal og Aalborg SV. Cykelstier fra de nye boligområder, kunne tilkobles hertil, og dermed
drage fordel af det allerede eksisterende net, og tilbyde gode muligheder, for at komme omkring på cykel.
Ved forøgelsen af trafik som følge af +Bus på Bertil Ohlins Vej, og den formodet øgede aktivitet i området,
kan cykelstien langs Bertil Ohlins Vej, udvides, således der er trafik på begge sider i en længere del af
strækningen, eksempelvist til stoppestedet ved Pontoppidanstræde/Pontoppidanstien eller helt hen busstoppestedet ved kantinen/stien op til Thomas Manns Vej. På denne vis vil der være mindre krydsende
trafik, da en del af cyklisterne har en destination, der nås nemmere ved ikke at krydse. Udover bibeholdelse
af krydsende trafik, antages det, at der med opdagelsescenteret placeret umiddelbart vest for regnvandsbassinet, vil tiltrække en del trafik, i særdeleshed bløde trafikanter og børn.
For at tilgodese både mobilitetsbehovet ved BRT og denne potentielt farlige kombination af blød trafik og
hyppig, tung bustrafik, kan der anlægges en tunnel under Bertil Ohlins Vej for bløde trafikanter.
Denne tunnel giver mulighed for at etablere flere p-pladser på hver side af Bertil Ohlins Vej, uden det har
konsekvenser for mobiliteten af de bløde trafikanter.
4
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Derudover er en mulighed også at etablere flere parkeringspladser omkring Gigantium til at servicere parkeringsbehovet til opdagelsescenteret, som formodes at tiltrække en mængde bilister. Ved at have parkering hertil nord for Bertil Ohlins Vej og ikke syd for og en tunnel til bløde trafikanter, undgås behovet for en
tunnel for tung trafik, der vil anvende parkeringspladsen. Ej heller er det en gunstig løsning at anlægge en
parkeringsplads syd for Bertil Ohlins Vej med tilkørsel sydfra, da det fordre tung trafik tættere på opdagelsescenteret, hvilket ikke ønskes. Opdagelsescenteret skal som udgangspunkt være centrum for kultur, fritids- og byliv. Med dette ønske, antages det ikke at være acceptabelt, at etablere større parkeringsanlæg og
have tung trafik, i et område, hensat til grønne arealer, fællesområder og herlighedskriterier - noget der
ikke stemmer overens med parkering og tung trafik.
Ved anlæggelsen af tunnelen er der mulighed for at have den ellers krydsende cykeltrafik i terræn til også
at foregå gennem denne tunnel. På denne vis adskilles al krydsende trafik på Bertil Ohlins Vej, og samtidig
etableres en mere sikker forbindelse med Gigantium og knudepunktet og boligområderne syd for Bertil
Ohlins Vej, uden at interferere med BRT-strækningen.
4.3 BRT
Set i lyset af den nye +Bus, vil det alt andet lige give mening at renovere eller udbygge BRT-ruten, således
der er tydeligere afmærkninger, og om muligt fortov på hver side, såfremt det vurderes nødvendigt. Hertil
kan busstoppestedet ved Gigantium på hver side eventuelt ombygges til at kunne håndtere en større
mængde mennesker, der forventes at anvende busstoppestederne når området engang står færdigt.

5. Grønne områder
5.1 Grønt bånd
I dette forslag skal de grønne områder ses som de visuelle forbindelser mellem hvert område, og henføre til
knudepunktet sammen med vandforbindelserne med samme formål. Ydermere forslås det at den grønne
bånd fra den østlige til vestlige del af Campus forsættes og naturligt bringes til knudepunktet og herfra videre til hvert område, for netop visuelt at forbinde områderne med knudepunktet og opildne til at mødes,
opdage, opleve og så videre.
Grønne områder kan tolkes på forskellig vis og anvendes på vist forskellig vis og tilgodese vidt forskellige
befolkningsgrupper. I dette forslag lægges der vægt på et behageligt miljø for især børn, der ofte også
stemmer overens med, hvad forældre/voksne forbinder med herlighed i de grønne områder. Såfremt der er
plads, kunne der anlægges flere små legepladser, der eventuelt kunne forbindes til hver lomme/stikvej,
eller én stor hvor alle områdets børn kunne samles og lege sammen. Ydermere går en idé på at etablere en
minigolfbane, åbne træningsfaciliteter, bålsted, shelter - mulighederne er mange.

5.2 Vild med vilje
I forbindelse med eksempelvis bistader kunne ’Vild med vilje’-konceptet videreføres, så der er fokus på
også at opretholde et bæredygtigt insektliv og opmuntre til større biodiversitet til trods for placeringen i
bymæssig bebyggelse.
Syd for Gigantium, er der anlagt grusstier, som i dette forslag forslås videreført, dels for at have mindre
asfalt, og for at markere at disse stier både skal anvendes af især gående samt som rekreative cykelstier.
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6. Endelige bemærkninger
Med det formål at anlægge det mest behagelige, sikreste og sjoveste nye område set fra et barns perspektiv, opildnes der til at involvere børnene i en lignende fordebat/idégenerering for området. Dette kunne ske
ved konkurrencer på folkeskoler eller børnehaver, for at give et andet indtryk af, hvad en ’god by’ er, set fra
børnehøjde.
Forlaget er udarbejdet efter at have set gældende lokalplaner igennem, undersøgt topografi og eksisterende kloakering i området, hvorfor der foreligger en vis sikkerhed for, at idéerne i forslaget kan blive en realitet. Idet lokalplanen der fylder langt størstedelen af området (lokalplan 08-059) er fra 2004, er denne tolket
som en mulighed og til inspiration til forslaget. Lokalplan 4-4-113 dækker også en del af området, men siden dét område i lokalplanen, som bearbejdes i dette forsalg blot er henlagt til en hovedsti, antages det
som muligt at komme med andre forslag, til trods for at lokalplanen blev vedtaget i 2016.
Lokalplan 08-037 dækker over arealet for Gigantium og en del syd for Bertil Ohlins Vej, som også indgår
som en del af det berørte område. Denne lokalplan er dog fra 1998, og noget anderledes, end hvad er blevet bygget, hvorfor der ikke rettes efter denne, og de bestemmelser med mere, der blev besluttet dengang.
Dermed tolkes området uden for selve Gigantiums matrikel som værende ’fri’ for bestemmelser og ønsker
fra byrådets side.
Sidst er der et område mellem lokalplansgrænsen mellem Gigantium og Marshalls Alle (lokalplaner 08-037
og 4-4-113) helt uden lokalplan, hvorfor dette område tolkes som været frit tilgængeligt for idéerne i dette
forslag og dermed kan anvendes hvorend det måtte findes belejligt.
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Sag nr. 2018 - 31947 / Akt. nr. 255639
SEC
Dato: 2. november 2018

Aalborg Kommune (e-post)

Fordebat om Byudvikling ved Gigantium, Aalborg
Aalborg Stift har modtaget materialet vedrørende Fordebat om Byudvikling ved Gigantium, Aalborg.
I det påtænkte området er Sdr. Tranders kirke beliggende som Aalborg kommune bedes udvise størst
mulig hensyn til i forbindelse med den videre planlægning.
Aalborg Stift forbeholder sig retten til at komme med yderligere bemærkninger i den videre proces.

Med venlig hilsen
p.s.v
Susanne Ebdrup Christensen
kontorfuldmægtig

kopi:
Sønder Tranders Sogns menighedsråd (e-post)
Aalborg Østre Provsti (e-post)
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Hej.....
Vi har modtaget informationen omkring byudvikling ved Gigantium. Vi vil her gerne
komme med vores input, som vi håber I vil tage med videre i overvejelserne omkring
udviklingen i denne del af byen.
Vi bor på Artemisvej - købte huset i 1992. Vi har derfor kunne følge med i den udvikling,
der er sket i området - på både godt og ondt.
Vi er glade for at bo i området, og vi synes også, at det er godt, der sker en udvikling. Vi
må blot konstatere, at der gennem årene er kommet væsentlig mere trafik i takt med,
at området er blevet udbygget. Senest med åbningen af Zeusvej til Egnsplanvejen, som
betyder yderligere trafik på Byplanvejen.
Trafikken og støjen fra motorvejen er ligeledes blevet meget mere generende i de år vi
har boet her. Det har også indflydelse på muligheden for at sælge vores huse. P.t. er der
huse til salg på vejen, som vi ved bliver fravalgt p.g.a. bilstøjen i området.
Det bringer os frem til det nye forslag om, at man ønsker at åbne Byplanvejen mod det
nye boligområde ved Gigantium. I princippet er det fint med os, at man vælger at
udbygge området - hvilket jo også er sket længere mod øst ud mod Sønder Tranders.
Vi synes blot ikke, at det er en god ide, at åbne Byplanvejen. Som skrevet ovenfor vil
det betyde yderligere trafik til et område, som i forvejen er belastet af trafikken.
I materialet bliver der lagt op til, at det skal være en bæredygtig bydel, hvilket lyder
godt. Men vi mener ikke, at det harmonerer med, at man vil tilføre yderligere veje til
området.
I dag er der en del stier i området - nogle bedre end andre. Vi mener derfor, at man i
stedet for skal fokusere på, at lave nogle rigtig gode cykelstier, så børn såvel som
voksne kan komme sikkert rundt i kvarteret - og mellem bydelene - på cykel. Samtidig
med at man har let til den nye BRT.
Hvis Byplanvejen skal åbnes vil det desuden kræve en udvidelse af vejen. I dag slutter
cykelstien ved Apollovej, og vejen er ikke bred nok til at cyklister kan færdes sammen
med bilerne på vejen, hvilket også vil være helt uforsvarligt.
Byplanvejen er en skolevej, som vores børn har fulgt til deres skolegang på
Byplanvejens Skole. Det har nogen gange været med hjertet oppe i halsen, at vi har
sendt børnene af sted på cykel til skole, da der bliver kørt meget stærkt på Byplanvejen.
Der er desuden flere stikveje til/fra vejen, hvor børnene kan blive overset.
Der har for år tilbage været en debat om at åbne for Byplanvejen mod øst, men den
gang blev projektet droppet, og vi troede egentlig, at det var en beslutning, som ville
vare ved..... Vi har jo også kunne se, at området bag kolonihaverne Højvangen er blevet
så flot med grønne områder og legeplads.
Vi håber derfor, at I ikke åbner for Byplanvejen - der er langt flere ulemper end fordele
ved at få den åbnet. Og hvis området skal være bæredygtigt, så vil det være langt bedre
at have fokus på cykelstier og de grønne områder, der er blevet etableret. Disse vil gå
tabt, hvis der skal være en vej på tværs.
Håber I vil tage vores tanker og bekymringer med i jeres overvejelser.
De bedste hilsner fra
Familien Pedersen - Artemisvej 19

