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Program for Områdefornyelse Storvorde bymidte
Områdefornyelse i Storvorde bymidte udspringer af en længere proces, hvor borgere og interessegrupper har deltaget aktivt i at sætte mål for den sammenvoksede
by Storvorde/Sejlflods fremtidige udvikling.
Aalborg Kommune har sammen med borgerne udarbejet en byudviklingsplan, der
sætter de overordnede rammer for udviklingen og samtidig danner baggrund for et
kommuneplantillæg.
Borgerne har i samarbejdet fremsat ønsker til en række temaer, der er vigtige for
en helhedsorienteret udvikling, herunder et tema for udvikling af bymidten i Storvorde, der fungerer som den fælles bymidte for Storvorde/Sejlflod.

Januar 2020
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Områdefornyelsesprogrammet er afgrænset til indsatser, der kan medvirke til at
skabe en indbydende og attraktiv bymidte i Storvorde. Programmet sammenfatter
mål og rammer fra byudviklingsplanen og borgernes ønsker og ideer til udvikling af
bymidten.

Formål og baggrund
Områdefornyelsen skal skabe en indbydende og attraktiv bymidte.
Storvorde/Sejlflod er en af Aalborg Kommunes oplandsbyer, der oplever vækst. Især nærheden til Aalborg gør byen interessant
for bosætning. Storvordes bymidte er dog udfordret fysisk og fremstår som usammenhængende og lettere slidt med mangel på
byliv.
Borgerne i Storvorde/Sejlflod har haft dialog om, hvad deres bymidte skal tilbyde dem. Områdefornyelsen skal give mulighed for:
• at bymidten kan komme til at hænge bedre sammen
• at den tilbyder nye funktioner, der giver liv i centrum
• at der kan indrettes attraktive og uformelle mødesteder for byens borgere

Byudvikling - processen indtil nu
Aalborg Kommune har en strategi for udvikling af oplandsbyerne med
vækstpotentiale i kommunen.
Kommunen samarbejder med borgere og interessegrupper om at udarbejde
byudviklingsplaner, der skal skabe gode rammer om hverdagslivet.
I forbindelse med byudviklingsplanen for Storvorde/Sejlflod blev der gennemført en fordebat med borgerne i Storvorde/Sejlflod. De mange input
fra borgerne gav afsæt for en inddragelses- og dialogproces om konkrete
byudviklingsprojekter, der mundede ud i et helhedsorinteret projektkatalog.
Borgergrupper har taget fat i nogle af projekterne fra projektkataloget,
der ikke omfatter bymidten. Nu er kommune og borgere imidlertid klar til at
samarbejde om at gøre bymidten indbydende og attraktiv.
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Karakteristik - Storvorde/Sejlflod
Storvorde var oprindeligt en landsby, der blev til en stationsby. I dag er den
bosætningssatellit til Aalborg, der har udfordringer med at få skabt et tidssvarende,
moderne og livligt centrum.

Storvorde og omgivelser
•

Storvorde og Sejlflod (der ligger syd
for Storvorde) opfattes og fungerer
som en samlet helhed. Storvorde er
den moderne by. Sejlflod er landsbyen med rødder helt tilbage til
jernalderen.

•

Byernes historie og et karakteristisk
landskabstræk omkring Sejlflod
Kridtø giver området en særlig karakter og identitet.

•

Byernes struktur knytter sig til de
landskabelige forudsætninger, og fra
boligområderne på bakkeøen er der
en flot udsigt med lange kik ud over
fjorden og engene.

Ca. 10 km øst for Aalborg og ca. 2 km syd for Limfjorden ligger Storvorde.
Storvorde er en moderne by, der vækster og leverer gode boliger, indkøbsmuligheder, fritidstilbud, offentlige og private servicetilbud mv. til hele Storvorde-/Sejlflodområdet.
Storvorde har et eksisterende erhvervsområde til let erhverv i byens østlige del samt
et industriområde øst for byen med mulighed for at opsuge løbende efterspørgsel
for udvikling.
Storvorde/Sejlflod er omgivet af værdifulde nærrekreative arealer med meget
forskellige kvaliteter. Fra byen er der direkte stiforbindelse til fjorden. Mod øst løber
Lindenborg Å i et grønt forløb helt ud til Limfjorden, og på morænebakkens skråning
umiddelbart vest for de nyere boligområder i Storvorde ligger et attraktivt naturområde med grusgrav og skovarealer.
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Storvorde og
Sejlflod ligger på
randen mellem
Sejlflod Kridtø og
det flade forland
mod Limfjorden.

Kort om borgere og boliger
Bykerne og bymidte
•

Storvorde/Sejlflod er overordent
set en velfungerende by med gode
fællesfaciliteter og byfunktioner handel, skole, fritid - placeret tæt og
centralt i byen.

•

Byens offentlige service samt
sports-, kultur- og fritidsfunktioner
ligger som perler på en snor langs
Tofthøjvej og danner en bykerne.

•

Byens grundstruktur er på plads,
men når emnet er byliv er der plads
til forbedring.

Der bor ca. 3.300 borgere i Storvorde/Sejlflod. Der er forholdsmæssig flere børn
og færre unge mennesker i Storvorde/Sejlflod end i Aalborg Kommune som
helhed.
Der er en mindre overvægt af seniorer i forhold til kommunen som helhed. Endelig er der ikke så mange, der bor alene i Storvorde/Sejlflodområdet som i resten
af kommunen.
Boligerne er hovedsageligt ejerboliger. Kun 27 % er lejeboliger. Der er en væsentlig større andel af parcelhuse og række-/kæde-/dobbelthuse i Storvorde/Sejlflod end i resten af kommunen. Boligerne er primært beboet af par og familier.

Storvorde leverer indkøbsmuligheder, fritidstilbud, offentlige og private servicetilbud
mv. til hele Storvorde-/Sejlflodområdet.
Byen er én af de mange byer, som engang havde et rådhus og en mere fremtrædende rolle som hovedby. I dag står en stor del af rådhusbygningerne tomme, og
bymidtens butikker vender ryggen til hinanden.
Bymidten er oplevelsesmæssigt svag med sine udflydende rum og enkeltstående
butikker og danner stærk kontrast til det oplevelsesrige og rekreative landskab, der
omkranser byen.
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Udfordringer og kvaliteter i bymidten
Storvorde/Sejlflod er på mange måder en velfungerende by med gode tilbud til
hverdagslivet, men ser vi på byliv og udfoldelsesmuligheder i bymidten, er god
dagligvarehandel ikke nok til at bringe liv og ophold til bymidten. Der mangler
anledninger til at opholde sig længere tid ad gangen.
Bymidtens udfordringer
•

Bymidten fremstår som en serie
udflydende rum med enkeltstående
butikker, restauranter og et bibliotek.

•

Bymidtens butikker vender ryggen til
hinanden.

•

En del bygninger står tomme.

•

Byrummene synes øde uden anledning til ophold, aktivitet, leg, fritid og
fornøjelse.

•

Manglende kvalitet i byrummet gælder både facader og byudstyr.

Bymidten fremstår usammenhængende med bygninger på øde flader. Det til trods
for at afstandene mellem byens mange funktioner er korte. Der findes både offentlige og private funktioner inden for bykernen.
En del af bymidtens lokaler står tomme eller har skriftende funktioner, og butikker
vender ryggen til hinanden. De byrum, der er, fremstår slidte og indbyder ikke til, at
man sætter sig eller bruger rummene til andet end de nødvendige ærinder.
Sammenhængen og forbindelser med et omgivende rekreativt landskab markeres
heller ikke.
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Bymidtens kvaliteter og potentialer
•

Bykernen rummer en mangfoldighed af byfunktioner, der er centralt
placeret.

•

Dagligvarebutikkerne har en årlig
omsætning på 65-80 mio. kr.

•

Der er fortsat befolkningstilvækst,
der kan understøtte og skabe basis
for endnu mere udvikling i handel og
service.

•

Der er plads og rum til at skabe nye
arealer for ophold og aktivitet.

•

Der er gode gang- og cykelforbindelser gennem byen med god kontakt
mellem byen, boligerne og det rekreative landskab lige udenfor bygrænsen.

Storvorde er sammen med Sejlflod en af de 11 oplandsbyer til Aalborg Kommune,
som Aalborg Kommune vurderer har et særligt potentiale for bosætning. Storvorde
har således et stort potentiale for byvækst.
Dermed kan der forventes et øget behov for yderligere offentlige og private servicetilbud i byen. Den nuværende dagligvarehandel forventes at kunne fastholdes og
udvikles.
Bykernen har mange vigtige byfunktioner som skole, hal, ungdomshus, kirke, præstegård, børnehave, plejecenter, boldbaner, BMX-bane, læge-/tandlægehus, tandklinik,
mv. langs Tofthøjvej. Funktionerne skaber menneskestrømme – fra tidlig morgen til
sen aften, som kan give basis for mere liv i bymidten.
Storvorde har et godt udbygget stisystem, der gør det muligt at færdes rundt i byen
uden at benytte de overordnede veje. Der er potentiale for at skabe en oplevelsesrig
forbindelse, der fører gennem bymidten. Desuden tangerer banestien bymidten, med
mulig forbindelse ud af byen.
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Områdefornyelse for bymidten
Storvorde bymidte skal kunne tilbyde borgerne mangfoldighed og kvalitet og skal
medvirke til at skabe det gode hverdagsliv for borgerne i Storvorde/Sejlflod.
Storvorde bymidte skal fungere som indbydende og attraktivt bymiljø i centrum.

Mål

Værdier

•

Storvorde bymidte skal fungere som
indbydende og attraktiv med uformelle mødesteder og liv.

•

•

Aktivitetsskabende funktioner skal
understøtte hinanden og skabe attraktive mødesteder.

Familielivet sættes i fokus ved, at
der skabes et velfungerende samspil
mellem byernes hverdagsfunktioner:
boliger, institutioner, fritid, rekreation, indkøb m.v.

•

Mødesteder skal være vedkommende, anvendelige og tilgængelige for
alle og tilbyde mulighed for fysisk
aktivitet, leg, rekreation, fred og
socialt samvær.

•

Byrum og inventar skal indrettes
med fleksibilitet og skal kunne anvendes til mange forskellige formål.

•

Multifunktionalitet og nye synergier
skal medvirke til at skabe nye fællesskaber.

I byudviklingsplanen er det et overordnet mål at fremtidssikre Storvorde/Sejlflod
som attraktive levende byområder, hvor det er muligt for de travle familier at få hverdagen til at hænge sammen på en overkommelig måde. Det sikres bl.a. ved at skabe
sammenhæng og og et velfungerende samspil mellem byens hverdagsfunktioner.
Aktivitetsskabende funktioner med store kundestrømme kan fx være dagligvarebutikker, institutioner, fritidsaktiviteter m.v. Med stor omtanke vil det være muligt at
fremme ”det gode hverdagsliv”, hvor ikke kun mulighederne for fysisk aktivitet øges,
men hvor social interaktion og kulturel udveksling også fremmes.
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Det skal være rart at være borger i Storvorde/Sejlflod, uanset hvor man er i livet.
Derfor ønsker Aalborg Kommune at skabe optimale rammer for det gode hverdagsliv
for borgerne i Storvorde-/Sejlflodområdet.
Storvorde og Sejlflod skal signalere venlighed, imødekommenhed og sociale muligheder. Det handler om at skabe byliv med sjæl og mødesteder, der besøges af mange
forskellige mennesker. Tilstedeværelsen af andre borgere er i sig selv et signal om, at
her er der rart at være.
Indretning af byens rum og mødesteder skal udover hensynet til varieret brug og god
kvalitet også tilgodese såvel klima og natur som sundhed og trivsel.

Bymidten
Ideskitse fra projektkatalog

Strategier
•

Gøre bymidten til områdets attraktive visitkort

•

Samle fremtidig offentlig og privat
service som aktivitetsfremmende
funktioner i og omkring bymidten

•

Kombinere funktioner og skabe
multifunktionalitet

•

Prioritere daligvarehandel som drivere for at skabe mere liv

•

Skabe attraktive fysiske sammenhænge

Storvorde bymidte er afgørende for Storvorde-/Sejlflodområdets udvikling i såvel
økonomisk forstand som i social og kulturel forstand.
Bymidten spiller en vigtig rolle som samfundsdannende rum, fordi den kan være
uformelt samlingssted, hvor mennesker på uforpligtende måde kan mødes, samtale,
reflektere og ytre sig. Bymidten er byens/områdets visitkort.
Det er derfor vigtigt at styrke og udvikle bymidten i Storvorde. Det kan ske ved at
samle alle fremtidige aktivitetsskabende funktioner (fx butikker, restauranter, kulturtilbud, offentlig/privat service mv.) i den centrale del af byen, så synergier opstår, og
måske nye butikker eller servicefunktioner kommer til.
Dagligvarebutikker kan være særlige drivere for skabelse af byliv på grund af deres
store kundestrømme. Derfor skal der være særlig opmærksomhed på placering og
indretning af dagligvarebutikker, så de er med til at skabe attraktive byområder og
mødesteder.
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Indsats 1: Styrkelse af bymidtens bymiljø
Vi ønsker at styrke bymidten ved at skabe struktur og sammenhæng samt give
plads til nye funktioner i bymidten. Ikke kun butikker men også sundhedstilbud (fx
fysioterapeuterne) og cafe mv. Områdefornyelsen skal medvirke til at styrke
bymiljøet omkring bymidtens funktioner.
Hvad vil vi arbejde med

Succeskriterier

•

Forbedre den fysiske sammenhængskraft mellem byens handelsog servicefunktioner.

•

Bymidten bliver et sted, borgere og
handlende kan være stolte af.

•

Handel og service samles i Storvordes bymidte, så synergier og
fornemmelsen af byliv opstår.

•

Centerstrøget har fået facader og
forarealer i god kvalitet med et attraktivt udtryk.

•

Rydde op i færdselsarealerne så
overflødige asfaltarealer undgås og
et mere attraktivt udtryk opstår.

•

Borgerne understøtter byens handel
og handler lokalt.

•

Tomme butikker er afløst af nye
byfunktioner.

•

Byrum og byudstyr indrettes med
stor omtanke for påvirkning af omgivelser og arkitektonisk udtryk.

•

Give opmærksomhed til bymidtens
flow for gående og cyklende.

Det primære centerstrøg og
hovedindsatsen for områdefornyelsen vises med den
fuldtoptrukne grønne streng.

Områdefornyelsen skal have fokus på forbedringer af bymiljøet omkring Storvordes
handel og service. Der er et ønske om at synliggøre og understøtte byens handelsliv
og andre byfunktioner, så de understøtter hinanden, skaber synergieffekt og trækker
andre og nye byfunktioner med sig.

Offentlig service samt sports-, kultur og fritidsfunktioner ligger, som nævnt, som
perler på en snor langs Toftehøjvej, der tangerer bymidtens centrum. Det betyder,
at centrum har gode muligheder for at skabe synergier og trække liv og aktivitet, når
sti- og krydsningsforbindelserne i og omkring bykernen styrkes over tid.

Det skal ske ved eksempelvis at skabe et sammenhængende byrumsforløb i et
centerstrøg mellem handels- og servicefunktionerne, der kan gøre området mere
attraktivt for nuværende og fremtidig handel og investorer.

Yderligere peger byudviklingsplanen på, at området ved det gamle rådhus, bibliotek
m.m. inddrages i bymidten, så området kan omdannes til butikker og andre byfunktioner i samspil med det eksisterende butiksområde og nye centerstrøg. Det vil
yderligere understøtte udviklingen og livet i centrum.

Kræfterne lægges i første omgang i udviklingen af et sammenhængende nyt centerstrøg, hvor byudviklingsplanen/kommuneplanen og en lokalplan har skabt rumlighed
for en ny dagligvarebutik i området, der kan understøtte udviklingen og bylivet.
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Fokus på forbedringer af
bymiljøet omkring Storvordes
indkøbsmuligheder og service
ved at skabe et sammenhægende byrumsforløb mellem
funktionerne vil gøre centrum
mere attraktivt for fremtidig
handel og investorer.

Skitse med nyt centerstrøg og fortætning med
nye funktioner og opholdsarealer.

Sammenhæng i belægning, byinventar og beplantning kan give oplevelsen af en indbydende helhed.

Bænke med belysning
giver forskellige udtryk
dag og aften.

Skulpturelt byudstyr og grøn beplantning giver oplevelser.

Byinventar i høj kvalitet kan bidrage til det
gode helhedsindtryk.
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Indsats 2: Attraktive mødesteder
Storvorde bymidte skal være et sted, som borgerne er stolte af, og et sted hvor man
har lyst til at møde sine medborgere. Mødestederne skal være vedkommende, anvendelige og tilgængelige for alle, og de skal give mulighed for fysisk aktivitet, leg, rekreation, fred og socialt samvær m.m.
Hvad vil vi arbejde med

Succeskriterier

•

At skabe et levende miljø mellem
bygningerne i bymidten.

•

Bymidten fungerer som krydsfelt for
mødet mellem byens borgere.

•

Der skal både være plads til store
forsamlinger og mere intime rum for
hygge og udendørscaféer el. lign.

•

Bymidtens nye centerstrøg fungerer
som møderum for aktivitet, marked,
events og meget, meget mere.

•

Byens byrum og inventar skal indrettes fleksibelt og kunne anvendes til
mange forskellige funktioner.

•

•

Multifunktionalitet skal medvirke til
at skabe nye synergier og nye fællesskaber.

Borgere har fået anledning til at
opholde sig længere i byrummene
end blot ind og ud af dagligvarebutikkerne .

Borgerne har i den hidtidige dialog om bymidten lagt vægt på, at en omdannelse af
bymidten skal sikre bedre rumlige kvaliteter i handelsområdet, så det i fremtiden kan
være et attraktivt fundament for bylivet i samspil med skole og hal i nærheden.

Bymidten skal fungere som stedet, hvor hverdagsfunktioner er koncentrerede, og
hvor man er sikker på at kunne forsyne sig med det, man har brug for - nemt og
ubesværet.

Hvor mennesker er og finder glæde ved at opholde sig, kommer der flere til.

Bymidten skal også fungere som det sted, hvor man har lyst til at møde sine medborgere. Storvorde/Sejlflods borgere samarbejder efterhånden om en lang række
aktiviteter og projekter, der giver et tilskud til hverdagslivet for mange borgere.

Bymidten skal opleves som et naturligt knudepunkt i byen, der indbyder til flere frivillige og uformelle aktiviteter og mulighed for at afholde byfest, markeder eller opstilling af midlertidige aktiviteter, fx i samarbeje med skole og idrætsklubber.
Bedre mulighed, for at byens borgere kan samles, er et led i fremtidssikringen af
Storvorde og Sejlflod som attraktive levesteder.
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Der skal være rum og plads til at samles om opgaverne, og der skal være plads til at
fejre sammen, når projekterne gennemføres og lykkes.
Byliv skabes af mennesker, der har noget at være sammen om.
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Organisering

Områdefornyelsen gennemføres i samarbejde mellem Aalborg Kommune og
Samrådet for Storvorde/Sejlflod.

Ansvar og roller
•

Projektledelsen sorterer under afdelingen for Plan og Udvikling i Aalborg
Kommune. Kommunen har udpeget
en projektleder/koordinator.

•

Projektlederen/koordinatoren har
ansvaret for samarbejde, koordinering og kommunikation mellem
områdefornyelsens samarbejdsparter og for projektets fremdrift.

•

•

Arbejdsgrupperne kan have deltagere, der repræsenterer privatpersoner, foreninger eller erhvervsliv.
Arbejdsgrupper oprettes efter
behov og arbejder med konkrete
aktiviteter under områdefornyelsen.

Samrådet er Storvorde/Sejlflods lokale organisering og samarbejdspart
i områdefornyelsen. Den koordinerer aktiviteter lokalt mellem lokale
arbejdsgrupper og interessenter.

AALBORG
KOMMUNE

SAMARBEJDE OM
OMRÅDEFORNYELSE

Storvorde/Sejlflod har i en lang årrække haft et samråd, som er samarbejdspart til
Aalborg Kommune i spørgsmål om Storvorde/Sejlflods udvikling. Aalborg Kommune
og samrådet har samarbejdet om at gennemføre den overordnede byudviklingsplan
og om at organisere borgerinddragelsen.
Områdefornyelsens planlægning og gennemførelse vil ligeledes blive koordineret i
samarbejde med samrådet i et fælles forum for planlægning og gennemførelse af
aktiviteter i områdefornyelsen.
Der arbejdes med en model, hvor der kan nedsættes arbejdsgrupper for de forskellige projekter, som er skitseret i projektkataloget for fremtidig udvikling - herunder
udvikling af bymidten og attraktive byrum for uformelt og aktivt samvær.
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A1

SAMRÅD

A2
A3

Tidsplan

Områdefornyelse			

2019

2020		

2021

Program
Modning af projekter
Styrkelse af bymidtens bymiljø
Attraktive mødesteder
Løbende motiverende indsatser

Områdefornyelsen genneføres i årene 2020-2022.
Indsatserne er prioriteret i forbindelse med Storvorde/Sejlflods byudviklingsplan
i samarbejde med borgere og interessenter. På den baggrund forventes det, at
modning af projekter kan igangsættes umiddelbart efter byrådets godkendelse af
områdefornyelsesprogrammet med forventet spadestik i 2020.
Løbende motiverende indsatser gennemføres over hele forløbet for at give tilskud til
borgersamarbejdet og for at skabe ejerskab til møde- og aktivitetsrum.
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Budget

Områdefornyelse				

Kommune

TBBM*

200.000		

80.000		

120.000

Styrkelse af bymidtens bymiljø				

1.500.000		

600.000		

900.000

Attraktive mødesteder 					

1.000.000

400.000		

600.000

Samlet projektsum ekskl. moms				
*Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

2.700.000		

1.080.000		

1.620.000

Program, aktørsamarbejde, motiverende indsatser
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i alt

Investeringsredegørelse
Udover reservation til områdefornyelsen har Aalborg Kommune investeret i byudvikling i
Storvorde/Sejlflod med udgangspunkt i byudviklingsplanen.
Interesse- og arbejdsgrupper har taget initiativ til at realisere indsatser fra det tidligere omtalte projektkatalog, og kommunen, fonde og andre har givet tilskud til projekterne.
Investeringer i Storvorde/Sejlflod
				
Mountainbikebane (MBT-teknikspor)

Aalborg Kommune
400.000

Yderligere til ”Liv i den gamle grusgrav

		

Krydsningspunkt/sikker skolevej

400.000

Hundeskov			

100.000

I ALT udover Områdefornyelse

Kommuneplanen - forventninger til udvikling

900.000

Fonde/og andre
50.000
500.000

550.000

Storvorde/Sejlflods borgere arbejder med gennemførelse af forskellige projekter,
der er foreslået og skitseret i det helhedsorienterede projektkatalog, og som vedrører andre temaer end bymidten. Temaerne, som borgerne hidtil har taget op, er:
”Bakkerne mod vest”, der omfatter liv i den gamle grusgrav og en mountainbikebane,
og temaet ”Byens forbindelser”, hvor det er planen at skabe markante krydspunkter
i byen.

Byudviklingsplanen og kommuneplanrammerne skaber rummelighed til ca.
680 nye borgere og ca. 340 nye boliger. Nye borgere skal skabe grundlag for
øget handel samt øget offentlig og privat service og mere byliv.

Borgerne tager selv initiativ til at få igangsat disse projekter. Til ”Livet i grusgraven”
er man ud over mountainbikebanen ved at skaffe midler til en etape to med idéer til
udsigtstårn, pandekagehus, shelters og stier mv. Investeringen til dette projekt er
således ikke forbrugt endnu, da projektet stadig er under udvikling.
Hvad krydsningspunkter angår, er det første krydsningspunkt etableret. Der er skabt
en sikker og tryg skolevej og forskønnelse af arealer omkring og udsmykning af tunnellen ved Tofthøjskolen.
Samrådet og forskellige arbejdsgrupper i Storvorde/Sejlflod tager selv initiativ til at
søge fonde og puljer til at supplere igangværende og nye initiativer.
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