
Stigsborg Havnefront – 1. etape



Velkomst – Rådmand Hans Henrik Henriksen

Præsentation af planer – byplanlægger Alex Tolstrup

Pause

”Spørg en fagmand” – spørgsmål ved stande

Kl. 21 – Tak for i aften

Program





Stigsborg: 

Den fjerde og sidste 
kvadrant af Aalborgs 
centrale havnefronter



Etape 1





Præsentation

Baggrund

De overordnede tanker

Bebyggelse og arkitektur

Gader og mobilitet

Byrum



Park

Strand
Caféer



Stigsborg er attraktiv

Boliganalyse, 
Exometric, 2018



1930’erne



”Syren” - Kemira



Forurening
To hovedproblemstillinger:

1. Risiko for at komme i kontakt med 
forureningen

2. Udvaskning af forurening til 
Limfjorden

Tre løsninger:

• Overdækning med jord

• Spunsning af depot

• Kystfremrykning





Muld (0,2 m)

Forurenet jord

Ren jord (varierende tykkelser - min. 1,2 m over grundvandsspejl)

Kapilarbrydende lag (0,3 m)
Geotekstil

Ekstra jordopbygning



Terrænhævning:

• Overdækning af forurening
• Klimasikring
• Lar (håndtering af regnvand)



Kystfremrykning
Spunsning af kisaskedepot

Afdækning af forurenet bundsediment

Badevand- og vandaktiviteter

2019
• Skitsedesign: kystens forløb, 

kajforlængelse, stenskråning, 
sandopfyldning, jollehavn mm.

2020
• Anlægsprojekt



• Hold Vandkunsten
• Hold Effekt
• Hold Transform / Sleth
Borgerinddragelse i 2016-17

Parallelopdrag 2016



2017: udviklingsplan i to dele…
Detaljeret plan for

1. etape
Strategi for 

HELE bydelen



Strategi #1: Aalborg ved fjorden Strategi #2: Grøn, blå og smart

Strategi #3: Levende og unik Strategi #4: Et godt sted at bo i byen



Børn- og ungeunivers

Tæt på 
fjord og park



Børne- og unge
univers
• Skole: 1000 elever

• Børnehave: 100 børn

• Vuggestue: 60 børn

Bydelshus – ”forsamlingshuset”

Åbner 2024

Visionsproces i gang
Sydhavn Skole, 
København



Etape 1

Stigsborg P/S

Aalborg 
Kommune

Stigsborg P/S

Stigsborg P/S
• Byggemodning, salg af 

byggefelter mv.
Aalborg Kommune
• Børne- og ungeunivers
• Stigsparken

Aalborg 
Kommune

49 %

A Enggaard
PFA
51 %



Indsatskatalog for en smart og 
bæredygtig bydel



Byggeri og arkitektur



Kommuneplantillæg
Rammelokalplan
Sætter rammerne for etape 1 ≈ 
ca. 210.000 m² ny by

Ca. 2000 boliger

Regulerer alt det ”mellem husene”

Principper for bebyggelse, arkitektur 
mm.

Kun byggeret for 4 byggefelter ≈ 
430 boliger



Klassisk brokvarter med ”twist”

Mangfoldighed

Liv mellem husene

Havnekvarteret Parkkvarteret



2-6 etager – højest mod store rum

Skift i etagerhøjder

Kig til fjord og park

Bryde vinden



Tegl som hovedmateriale

Varme farver

Hvert byggefelt med sin 
grundfarve



Vandret facadeopdeling med 
inspiration i den klassiske by

Markering af base og tag på høj 
bebyggelse

Funktionel begrundelse for flade 
tage



Blandet by, hvor du kan få 
dækket dagliglivets behov

Detail, mindre butikker, caféer, 
frisør mv.

Aktive stueetager



Kantzoner omkring alle 
byggefelter

Overgangen mellem bebyggelse 
og gade

Trække liv ud i gaderummet

Bredde afhængig af funktion og 
orientering ifm. sol





Gader og mobilitet



Hovedprincipper

Bæredygtig mobilitet

Liv mellem husene

Grønne gader og 
regnvandsløsninger

Stigsparken

Fjordpladsen

Havnekvarteret

Parkkvarteret



Cykel- og gang
Samlet plan for hele Stigsborg Havnefront



Cykel- og gangbro - forundersøgelse
Dobbelt svingbro muliggør besejling af 
centralhavnen med store skibe.
• Længde: ca. 550 m
• Bredde: ca. 5,5 m
• Groft anlægsoverslag: 300 mio. kr.

Realdania støtter en forundersøgelse af:
• Byliv og byudvikling
• Tekniske udfordringer
• Økonomi
Færgeforbindelse på ”standby”



Kollektiv trafik



Biltrafik



Parkering
Stort set ingen fladeparkering

Få p-kældre (pga. miljø)

2-3 store p-huse er rygraden

Principper

• Lav p-norm

• Delebiler

• Fra ”min plads” til brugsret

• Fælles p-system med dobbeltudnyttelse

• SMART teknologi



Eksempel på 
dobbeltudnyttelse og 
”smart” løsning

Aflevering af børn
1. Nemmest at cykle
2. Næst-nemmest at sætte af
3. Mest besværligt at parkere



Bilforbindelser
Cykelforbindelser
Cykelforbindelser, sekundære

Foreløbige analyser

Vi arbejder på det

Mobilitetsplan/ 
sikker skolevej

Børne- og 
ungeunivers

Skansevejens
Skole



Bygaden
Aalborgs grønneste gade
Cykel og gang prioriteret
Plads til ophold



Lokalgader
Parkkvarteret
Stort set ingen biltrafik
Grønt gaderum med delt 
færdselsareal for biler og bløde 
trafikanter
Leg og ophold prioriteres



Lokalgader
Havnekvarteret
Meget lidt biltrafik
Smal kørebane
Flexzone med træer/ophold
/parkering mm.



Byrum



Syresti og promenader



Promenader

Havnepromenade

Parkpromenade



Stigsparken
Vision / hovedgreb

• At skabe mulighed for et 
nyt byliv i en moderne 
naturpark, der behandler 
overgangen mellem by 
og det store åbne 
fjordlandskab.

Den urbane kant

Natur i byen

Biotoper og råstofprofiler
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Fjord, Sundby Hage

Salt

Ler

Sand /Grus

Kridt

Syrepladsen, Skate, Boldbane

Børne- og 
Ungeunivers

Strandpladsen

Fjordpladsen

Henning Jensens 
Plads



Stigsparken
Kulturhistoriske spor

• Syrebeholderen

• Stigsborgen

• Kølekanal

Børne- og ungeuniversets udearealer

• Legeplads og park

Naturrum som læringsrum

Kystfremrykning
Fjordpladsen

Strandpladsen

Skate, parkering og boldbane

ETAPE 1

ETAPE 3

Markering af 
kølekanal

Markering af 
Stigsborgen

Syrebeholderen

Naturrum

Henning Jensens 
Plads

Mulig 
pladsdannelse

Naturrum

Naturrum

Naturrum

Skolegård og
legeplads



Brainstorm på læringsrum



Naturrum / læringsrum

Illustration:
SLA





‘Fjordpladsen’
Bydelens aktive plads

Mulighed for ophold, events, 
koncerter mv.

Aktiviteter knyttet til vandet

Ring og/eller bro?

• Base for vandaktiviteter

• Kig på fjorden

Bro?



‘Strandpladsen’
Aktiviteter knyttet til vandet

Nyt klubhus

• Syrens Bådelaug

• Andre foreninger

• Naturskole

• …

‘Strandpladsen’

Strand 
på sigt

Nye 
bådebroer

Flytning af 
Syrens Bådelaug

Klubhus



Afrunding



Bygge- og 
anlægsaktiviteter
2019

• Lokalplan forventes vedtaget 

2020

• Byggemodning (veje, kloak mv.)

• Første byggerier påbegyndes

• Spunsning

• Kystfremrykning



Kommentarer og 
indsigelser
Gerne skriftlige svar

Find lokalplanen på:

www.aalborg.dk/lokalplaner

Tryk på ”Skriv en kommentar”

Senest 19. november 2019

http://www.aalborg.dk/lokalplaner


Stande – ”Spørg en fagperson” 



Bebyggelse og arkitektur
fx byrum eller krav til byggeri

Forurening og miljø
fx jordforurening eller Hedegaard

Stigsborg P/S
fx byggemodning, byggeri, tidsplan eller salg

Trafik og mobilitet
fx trafiksikkerhed eller -løsninger

Børne- og ungeunivers
fx input til visionsproces

Stigsparken og kystfrem.
fx landskabsdesign eller funktioner

Byudviklingsplan 
Nørresundby

Fx sammenhæng til resten af byen

Rådmanden
fx ?
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