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”stigsborg Havnefront skaber sammenhæng i aalborgs by-
midte omkring fjorden. bydelen giver optimale rammer for liv, 
i byen, på og ved vandet, for bosætning, for erhvervsliv samt 
for at bruge og opleve områdets særlige karakteristika. 

stigsborg Havnefront er tæt og mangfoldig bymidte med ud-
gangspunkt i nysgerrighed og kvalitet, mangfoldighed, sam-
arbejde, eksperimenter og vilje til at gøre aalborg til et stadig 
mere betydende vækstcenter regionalt og nationalt, med 
stadig stærkere internationale forbindelser.” 

om visionen

Visionen for Stigsborg Havnefront strækker sig til ca. 2035. Visionen beskriver den tilstand 
for Stigsborg Havnefront, og dermed dele af Aalborg/Nørresundby, som udviklingsselska-
bet, Aalborg Havn og Aalborg Byråd vil samarbejde om at realisere. Visionen er også en 
invitation til samarbejde med alle, der vil engagere sig i arbejdet med at realisere visionen. 

VISION

Aalborg Havn og Aalborg Kommune har i fællesskab taget initiativ til at igangsætte byud-
viklingen af Stigsborg Havnefront - et ca. 53 ha. stort areal på Nørresundby Havnefront Øst, 
der strækker sig fra Limfjordsbroen i vest til Limfjordstunnellen mod øst. Projektet er for-
ankret i et samarbejde imellem Aalborg Kommune og Aalborg Havn A/S, som er i gang med 
at undersøge mulighederne for oprettelse af et fælles udviklingsselskab, som skal varetage 
omdannelsen af havnefronten fremadrettet. 

Vision og delvisioner

Værdi- og Kvalitetskataloget indledes med en beskrivelse af visionen for Stigsborg Havne-
front. Aalborg Havns bestyrelse og Aalborg Byråd har som ejere og initiativtagere vedtaget 
visionen og de tilhørende delvisioner, som beskriver de langsigtede hensigter med byudviklin-
gen på Stigsborg Havnefront. De beskriver således, hvad der skal kendetegne den nye bydel, 
men ikke hvordan det skal ske og se ud. Det skyldes respekt for de samfundsmæssige vilkår, 
der forandrer sig over tid, som det erfaringsmæssigt er yderst vanskeligt at forestille sig. 

Værdi- og Kvalitetskatalog

Værdi- og Kvalitetskataloget skaber rammer og retning for:
•	 de	værdier,	som	skal	kendetegne	arbejdet	med	og	samarbejdet	om	at	realisere	visionen	
•	 de	kvalitetskrav,	som	bliver	stillet	til	investorer,	bygherrer	og	andre	samarbejdspartnere,	

der gennem større eller mindre projekter indgår i realiseringen, ligesom de vil gælde 
udviklingsselskabets egne aktiviteter. 

Værdi- og Kvalitetskataloget vil være under stadig udvikling, da det til enhver tid skal bygge 
på førende viden og på de vilkår, som samfundsudviklingen skaber. Udviklingen af Værdi- 
og Kvalitetskataloget vil ske på baggrund af løbende evaluering og dialog.  

INDLeDNINg
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delVision – HoVedPrinCiPPer 

stigsborg Havnefront understøtter: 
•	 det	lokale	centrum	ved	brolandingen.	
•	 bolig-,	arbejds-	og	”oplevelsesmaskinen”	i	det	område	og	de	bygninger,	hvor	Hedegaard	

tidligere drev virksomhed. 
•	 det internationale område i fysisk og strategisk tilknytning til den kommunale organisation. 
•	 fremtidens	bosætningsområder	 indlands	og	 langs	vandet	–	alt	sammen	forbundet	af	

fjordforbindelser på langs og tværs. 

det betyder, at udviklingsselskabet vil arbejde for at: 
•	 planlægge	den	 langsigtede	trafikbetjening	af	området	med	hensyntagen	til	både	den	

langsigtede kvalitet og mere kortsigtede behov for at sælge byggeretter, så der sikres 
fleksibilitet i udviklingen af byggeretter. 

delVision – bæredYgtigHed 
 
Stigsborg Havnefront er foregangseksempel for andre inden for bæredygtighed - både mil-
jømæssigt, socialt, kulturelt og økonomisk, ligesom ambitionerne bag smart city er reali-
seret her. Det er en bydel, der sætter nye standarder i håndteringen af fremtidens energi-, 
klima- og miljøudfordringer. 

det betyder, at udviklingsselskabet vil arbejde for at: 
•	 gøre	området	åbent	for	målrettet	samarbejde	om	at	udvikle	smarte	løsninger	og	tekno-

logier, som vi ikke kender i dag. 

 

delVision – bYMidte 

Stigsborg Havnefront er et vigtigt centrum i arbejdet med at udvikle Aalborgs globale rela-
tioner. De er tænkt ind i både store og små tiltag. 

det betyder, at udviklingsselskabet vil arbejde for at: 
•	 området	er	et	 laboratorium	for	og	udstillingsvindue	af	nye	produktionsformer	og	virk-

somhedstyper, der bygger på integration af viden, uddannelse og entreprenørskab. 
•	 Området	er	opbygget	med	teknologier,	der	løbende	skaber	de	bedste	rammer	for	æn-

dringer i måden, vi arbejder på. Området er karakteriseret ved et tidssvarende samspil 
mellem bolig og arbejdsplads. 

delVision – liV og attraKtiVitet 

Bydelens liv tager afsæt i tætheden i bymidten og i beliggenheden ved vandet. Midlertidige 
aktiviteter - der er etableret i de første etaper af byudviklingen - sætter sig blivende spor, og 
er kombineret med en stærk attraktion for hele byen og landsdelen. 

det betyder, at udviklingsselskabet vil arbejde for at: 
•	 udnytte	mulighederne	i	samspillet	mellem	by	og	vand	for	at	skabe	attraktivitet,	allerede	

mens området udvikles. 
•	 åbne	en	forbindelse	langs	vandet	for	at	skabe	adgang	til	området	og	rum	for	aktivitet	i	

samarbejde med bydelens interessenter. 
•	 skabe	et	stærkt	Værdi-	og	Kvalitetskatalog,	der	skaber	modvægt	til	kortsigtet	økonomisk	

tænkning via en høj prioritering af liv og aktivitet. 
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VærDIer Og 
KVALIteter

Mens visionen og delvisionerne beskriver de overordnede, langsigtede hensigter med byud-
viklingen på Stigsborg Havnefront, skaber Værdi- og Kvalitetskataloget rammer og retning. 

Værdi- og Kvalitetskataloget beskriver: 
•	 de	værdier,	som	skal	kendetegne	arbejdet	med	og	samarbejdet	om	at	realisere	visionen	

for Stigsborg Havnefront, og
•	 de	kvalitetskrav,	som	bliver	stillet	til	investorer,	bygherrer	og	andre	samarbejdspartnere,	

der gennem større eller mindre projekter indgår i realiseringen, ligesom de vil gælde 
udviklingsselskabets egne aktiviteter. 

Værdi- og Kvalitetskataloget vil være under stadig udvikling, idet det til enhver tid skal byg-
ge på førende viden og på de vilkår, som samfundsudviklingen skaber. Udviklingen af Vær-
di- og Kvalitetskataloget vil ske på baggrund af løbende evaluering og dialog. 

delVision – infrastrUKtUr 

Stigsborg Havnefront fungerer i sammenhæng med bymidten, det øvrige Aalborg og den 
overordnede infrastruktur for alle trafikarter. 

det betyder, at udviklingsselskabet vil arbejde for at: 
•	 skabe	sammenhæng	og	aktivitet	langs	med,	på	tværs	af	og	på	vandet.	
•	 etablere	optimale	 trafikforhold	 for	bydelens	beboere,	 brugere	og	øvrige	 interessenter	

efter moderne byplanmæssige principper og skabe tæt sammenhæng og integration 
med resten af byens infrastruktur. 

delVision – det Midlertidige 

Stigsborg	Havnefront	er	fra	første	dag	åbent	for	aktiviteter	–	blivende	som	midlertidige,	der	
bygger på og fremmer udviklingen af det nye bymidteområde. 

det betyder, at udviklingsselskabet vil arbejde for at: 
•	 etablere	platforme	for	samarbejde	med	interessenter	og	afsætte	ressourcer	til	at	skabe	

og vedligeholde byliv. 
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VærDIer

dialog 

Hvordan skelner vi bedst mellem information, dialog, 
involvering, indflydelse og samarbejde? 

Udviklingen skal bygge på en demokratisk dialog, der sikrer, at kommunens borgere til sta-
dighed er orienteret om væsentlige skridt i og forudsætninger for udviklingen af området. 

Hjemmesiden for Stigsborg Havnefront vil løbende stille information til rådighed. 

Ved planlægning og opstart af større projekter/nye etaper vil Udviklingsselskabet arrangere 
møder og deltage i relevante arrangementer. Som supplement til dette vil der løbende blive 
arbejdet med interessentanalyser, så det sikres, at alle delopgaver i områdets udvikling 
involverer	den	bedste	viden	og	erfaring	–	også	fra	erhvervslivet.	

gennem samarbejdet om disse aktiviteter skal der opbygges et ejerskab til visionen og 
hermed til områdets fremtidige identitet. 
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det midlertidige 

Med hvilke aktiviteter forener vi på en gang bedst ønsket om 
aktivitet og synliggørelse på kort sigt med et tydeligt afsæt i 
visionen?

Området skal tidligt åbnes for midlertidige aktiviteter. Den fremtidige funktion som del af 
Aalborg Bymidte skal kunne genfindes i aktiviteterne, der skal være åbne for og henvende 
sig til hele Aalborg. 

De midlertidige aktiviteter skal have som ambition at pege frem mod det endelige mål og 
rette sig mod de målgrupper, der er interessante for / interesserer sig for den nye del af 
Midtbyen. 

De	midlertidige	aktiviteter	kan	være	mange	–	iskiosk,	restaurant,	åben	kantine,	Grøn	Kon-
cert, kolonihaver, musikplads, cirkus og meget mere. Udviklingsselskabet har mulighed for 
at støtte udvalgte aktiviteter ved at stille arealer til rådighed, men også ved at støtte særligt 
interessante aktiviteter økonomisk, hvis de i særlig grad fremmer udviklingen/synligheden 
af området. 

DgI-stævnet er en oplagt mulighed, hvorfor mulighederne for at arrangere det på Stigsborg 
Havnefont undersøges. 
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internationalt 

Hvordan sikrer vi bedst stigsborg Havnefront en central plads 
i aalborgs internationaliseringsstrategi samtidig med, at den-
ne gives en central plads i den løbende udvikling af stigsborg 
Havnefront? 

Stigsborg Havnefront skal være en bydel med internationalt udsyn og indsigt, hvorfor om-
rådets udvikling tidligt tænkes sammen med erhvervspolitikken og lokaliseringen af rele-
vante internationale aktiviteter/virksomheder. 

Dette skal ske med udgangspunkt i den overordnede infrastruktur, der peger ud i verden 
og	ind	i	området	–	nærheden	til	motorvej,	lufthavn,	letbane,	havn,	jernbane	og	det	lokale	
trafiknet er unik. 

Dialogen om områdets udvikling skal sikre, at det internationale perspektiv til stadighed 
inddrages som en udfordring til byen, investorer, virksomheder og Udviklingsselskabet selv. 
Det være sig om virksomhed, bolig, kultur, aktivitet og institution både til dem, der er fast-
boende, og til dem, der er her i kortere perioder. 
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tryghed 

Hvordan tilrettelægger vi bedst bydelens fysiske, sociale, kul-
turelle, erhvervsmæssige og trafikale udbygning for at skabe 
tryghed for brugere og besøgende? 

Området skal emme af tryghed og udfordring, hvorfor der løbende skal arbejdes med at 
skabe og understøtte relevante fællesskaber, der inkluderer beboere, virksomheder og be-
søgende. relevante fællesskaber omfatter såvel midlertidige som interesse- og projekt-
bårne og mere traditionelle foreningsbårne. 

Områdets erhverv og beboere skal gensidigt inspirere hinanden, ved at de stadig mere fly-
dende grænser mellem arbejdsliv, fritidsliv og privatliv udnyttes kreativt.

I arbejdet med at skabe tryghed er trafiksystemet centralt. Bydelen skal fungere for alle 
trafikarter. gode kollektive forbindelser til den overordnede struktur, herunder Letbanen, 
enkel bærende struktur for biler, men også for alle dem, der bruger byen på fødder og hjul, 
handicappede, skatere, løbehjulere, cyklister, gående og joggere. 

Stigsborg	Havnefront	er	en	bydel	med	liv	efter	kl.	16	–	helst	24/7.	Den	er	kendetegnet	af	
en Feel good-stemning, der inviterer til besøg og ophold som konsekvens af muligheder i 
bydelen, langs vandet, oplevelser og de hurtige forbindelser på tværs af Fjorden. 
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oplevelse, laboratorium, eksperimentarium 

Hvordan identificerer og inddrager vi de kræfter, der udfordrer 
og inspirerer, når vi måske ikke allerede kender dem? 

Stigsborg Havnefront vil invitere, opsøge og samarbejde med projekter, der udfordrer og 
inspirerer til udviklingen af byer. Det gælder både for udbygningsfasen og for den mere 
permanente by. Bymidten er i alle større byer et brændpunkt, kendetegnet af høj aktivitet, 
stor efterspørgsel og mangfoldighed. Udviklingsselskabet vil som katalysator understøtte 
denne udvikling. 
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Midtbytæthed, boliger og erhverv 

Hvordan sikrer vi den ønskede tæthed og mangfoldighed i alle 
etaper af det bebyggede miljø?

Bydelen skal skabe optimale rammevilkår for fremtidens virksomheder. Mulighederne i nye 
miljøvenlige produktionsformer og udviklingen i drifts- og organisationsformer skal kende-
tegne både bygninger/lokaler til erhvervs- og boligformål. 

Målgruppen er mangfoldighed, hvad enten det drejer sig om beboere, virksomheder, insti-
tutioner eller besøgende. I den forbindelse skal der sættes fokus på udviklingen i familie-
mønstre	–	de	unge,	singlerne,	den	moderne	børnefamilie,	de	unge	ældre	samt	de	interna-
tionale besøgende med behov for en midlertidig bolig. Bydelens institutionsdækning skal 
ses i denne sammenhæng. 

erhvervsudviklingen skal fokusere på nye brancher, nye økonomier, uddannelser, markeder 
og medarbejdere. 
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bæredygtighed og natur 

Hvordan sikrer vi den løbende anvendelse af de mest bære-
dygtige, sundeste og bylivsskabende løsninger? 

Området	skal	være	bæredygtigt	i	moderne	forstand	–	fysisk,	socialt,	kulturelt	og	økonomisk.	
Området skal kendetegnes af sammentænkning af midtby, grønt og blåt. Ikke på bekost-
ning af tæthed, men med tæthed som forudsætning for aktivitet, attraktivitet og byliv. 

rekreative elementer, det grønne, muligheder for aktivitet i byrummet og sundhed skal 
tidligt ind i planlægningen. 

Bygninger og anlæg skal udformes smart, så energi- og miljøløsninger optimeres. Det kræ-
ver, at der på en gang tænkes i den store og den lille skala. Hvis huset producerer energi, 
hvilke typer energiforsyning er der så brug for og med hvilken kapacitet? 
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smart City – hele tiden 

Hvordan sikrer vi fra starten den rette informationstekniske 
arkitektur?

Bydelen	skal	være	elektronisk	fremtidssikret	–	den	skal	være	SMART	CITY.	Det	betyder,	at	
den bygger på en fremtidssikret infrastruktur som fundament for de nye teknologiske løs-
ninger, der kommer til og med stigende hastighed. På Stigsborg Havnefront er teknologien 
en forudsætning for de smarteste løsninger og den højeste kommunikative tilgængelighed. 
Bydelen bliver derfor aldrig færdigudviklet teknologisk, men vil til stadighed være et besøg 
værd	for	Smart	Cities.	
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robusthed og fleksibilitet 

Hvordan skabes og administreres en udviklingsplan, der på en 
gang kan sikre Visionen og rumme det uforudsete? 

Udviklingsplanen for Stigsborg Havnefront skal udstikke retning og skabe rammer, som 
løbende omsættes til detaljerede beskrivelser af funktioner, bygninger og anlæg. Hermed 
kan udviklingsplanen løbende optage ændringer i behov, marked, teknologi, mode mv. 

Da det geniale overgår fantasien, skal udviklingsplanen kunne rumme det geniale frem for 
at være en barriere for det. Detaljeringsgraden i den mere langsigtede planlægning skal 
afspejle dette. 
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Plan for helheden 

Hvordan gør vi stigsborg til dynamo i udviklingen af aalborgs 
fortsatte erhvervsmæssige-, befolkningsmæssige og økono-
miske udvikling? 

Udviklingen	af	Stigsborg	Havnefront	er	en	udvikling	af	Aalborg	C.	Det	er	udviklingen	af	Aal-
borgs samlede bymidte og dermed en unik mulighed for at skabe sammenhæng, kvalitet 
og fundament for byens fortsatte udvikling. 

Området er for vigtigt til kortsigtet spekulation, hvorfor Visionen er den lakmusprøve, alle 
ideer	og	projekter	skal	udsættes	for.	Visionen/kvaliteten	er	målet	–	ikke	hastigheden.	

Stigsborg bliver ikke Aalborgs handelscentrum, men vil være central for byens fortsatte ud-
vikling og dermed understøtte grundlaget for fortsat udbygning med erhverv, viden, vækst 
og øget gang i bymidten. 
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synliggørelse 

Hvordan sikrer vi, at ethvert skridt i udviklingen af stigsborg 
Havnefront bliver synligt og giver genlyd uden for kommunens 
grænser?

Stigsborg	Havnefront	skal	være	en	magnet	–	den	skal	udstille	sig	selv	 i	kraft	af	sine	re-
sultater. Det skal blive et must at besøge den. Allerede tidligt skal det midlertidige vække 
opmærksomhed og sende signaler. 

Profileringen af Aalborg får nyt indhold og nye målgrupper. Alle byens store udviklingspro-
jekter	har	international	betydning	og	appel	–	Udviklingsselskabet	Stigsborg	Havnefront	vil	
løfte sin del af opgaven med at synliggøre og udnytte potentialet. 
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boliger og vand 

Hvordan sikrer vi, at kystlinjen er og forbliver alles samtidig 
med, at den er et stærkt samlende element i fremtidens aal-
borg? 

Udviklingsselskabet Stigsborg Havnefront vil sælge byggeretter til de investorer og udvikle-
re, der bedst matcher den politiske vision og selskabets ambitioner. 

Mødet mellem havnefronten og fjorden skaber unikke muligheder, som skal udnyttes, uden 
at kystlinjen derved privatiseres i form af bebyggelse, parkering mv. Vandet skal integreres 
i bydelen og være tilgængeligt for alle. 

Kysten skal forstås som en mulighed, der kan formes og give en rigdom af aktivitetsmulig-
heder, ligesom de forskellige vanddybder langs fjorden skal udnyttes kreativt. 
Fjorden skal ses som Aalborgs samlende byrum og som andre byrum befolkes af aktivitet, 
skønhed og oplevelse. 

KVALIteter
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byliv og skala 

Hvordan sikrer vi byens rum som attraktive rammer om byens 
liv en menneskelig skala?

Bydelens rum skal udformes i en skala, der matcher funktioner og attraktive rammer for 
ophold,	oplevelse	og	udfordring	–	en	særlig	udfordring	er	områder,	som	af	tekniske	årsager	
ikke anvendes til bebyggelse, men som skal danne rammer om en mangfoldighed af mu-
lighed	for	udfoldelse	i	byens	dagligliv	–	byens	dagligstue.	
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Udnytte trafikal beliggenhed 

Hvordan forener vi effektive forbindelser til omverdenen med 
trygge omgivelser og gode vilkår for bløde trafikanter og kol-
lektiv transport?

Området har en beliggenhed, som gør det er let at komme ud i verden og ind i byens hjerte. 
Der er direkte og effektiv adgang til lufthavn, det overordnede motorvejs- og jernbanenet 
samt byens kollektive trafiksystem. Det kan give de internationale virksomheder, der kom-
mer til Aalborg, helt særlige muligheder, som skal udnyttes i et samspil mellem virksomhe-
der, universitet, hospital, kommune, institutioner i Aalborg og i verden. 

Der skal tidligt etableres forbindelser på tværs af vandet og langs med det, så den nye 
bymidte effektivt bindes sammen. Den fortsatte fragtsejlads på fjorden udelukker ny bro-
forbindelse, hvorfor løsningen er en havnebus. 

I takt med Letbanens udbygning sikres effektiv forbindelse til denne. 
I takt med bydelens udbygning indarbejdes de parkeringsløsninger, som kendetegner de 
centrale dele af bymidten. 
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fyrtårn(e) 

Hvordan sikrer vi rum til og fundament for, at de næste aal-
borg-fyrtårne skyder op på stigsborg Havnefront?

Fremtidens bymidtefunktioner i Aalborg lokaliseres i overensstemmelse med den langsig-
tede sammenhæng med fjorden som centrum. Hvilke funktioner det præcist kommer til at 
dreje sig om i Stigsborgområdet, kan ikke forudses, men inspiration kan hentes fra eksem-
pler	som	”Turning	Torso”	(Malmø´s	vartegn),	Hedegaards	Anlæg	som	industriminde	med	
en myriade af aktiviteter, fremtiden for den nuværende tekniske forvaltning i samspil med 
virksomheder og bydel, nyt internationalt gymnasium, teater, NOVI 2.0, IKt, Mediaby mv. 
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aktiviteter på vand 

Hvordan skaber vi et vandskab, der bliver en gave til hele 
byen?

Aktiviteter på og ved fjorden er centrale. Det stiller krav til kystlinjens, kajkantens, prome-
nadens udformning, som skal danne ramme om bevægelse, ophold, aktivitet, muligheder 
for lokale og for hele byen og dens besøgende. 
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Varieret arkitektur med kant 

Hvordan udfordrer vi interessenter og os selv til at turde det 
fantastiske – at hæve bunden og ikke sænke loftet?

Bebyggelse og anlæg i området skal signalere bymidte, tæthed, mangfoldighed og afspejle 
sin tid, det lokale afsæt samt de internationale forbindelser. 
Aalborg er en fjordby med få boliger ved fjorden, Stigsborg Havnefront er muligheden for at 
skabe en stadig mere komplet by. 




