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Et nyt Aalborg Øst

Dette projekt tager udgangspunkt i Aalborg Øst og ser på hvilken be-
tydning, det kan få for bydelen, at det nye universitetssygehus bliver 
placeret her.

Det overordnede tema for projektet er, hvordan et socialt belastet bo-
ligkvarter kan løftes, og ghettodannelse undgås, ved aktivt at inddrage 
området i den omkringliggende byudvikling.

Aalborg Østs strukturer og programmer bliver kortlagt i en analyse og 
bydelens problemer og potentialer fundet.
Det teoretiske grundlag for projektet omhandler stedets identitet. Det 
bliver behandlet ud fra to perspektiver, hvorudfra bydelens identitet 
bliver analyseret. Aalborg Øst ses først som ét sted med en samlet 
identitet. Der vil blive arbejdet med indefra- og udefraforståelse, der 
vil belyse beboernes og de øvrige borgere i Aalborgs forskellige syn på 
bydelen. Dette perspektiv vil hovedsageligt blive brugt i forbindelse 
med de overordnede træk i konceptudviklingen. 
Derefter dykkes der ned i enkelte steder og deres unikke identiteter. 
Dette vil blive brugt til at få en forståelse for bestemte steder i Aalborg 
Øst og videre i det endelige design.

På baggrund af analysen og det teoretiske grundlag udarbejdes en 
strukturplan. Den vil vise de forbindende strukturer og overordnede 
uderum. En samlende struktur og to specifikke byrum detaljeres, som 
eksempler på, hvordan forbindelser og identitetsdannelse kan være 
med til at løfte bydelen både i forhold til beboernes tilhørsforhold og 
aalborgensernes generelle syn på bydelen.

Projektet er lavet i samarbejde med Sven Buch fra Himmerland Bolig-
forening. Himmerland Boligforening ejer store dele af de almene boli-
ger i området. De arbejder selv visionært med deres boligkvarterer og 
har flere projekter i gang for at forbedre området og forebygge ghet-
todannelse. 
En særlig tak til Sven Buch for kommentarer og støtte gennem projek-
tet.

English summary 
The aim of this project is to describe how the new University Hospital 
can influence on the development of Aalborg East.
 
The main theme for the project is to define how it can be possible, to 
develop the socially disadvantaged residential areas, by involving them 
actively in the urban development, and thereby avoiding ghettoization. 

The structures and programs of Aalborg East are mapped in an analysis 
and the problems and potentials of the area are found.
The theoretical base of the project covers the identity of the place, 
which is analysed and discussed out from two perspectives:
Aalborg East is first viewed as a whole with a joined identity. There will 
be looked at an inside and an outside comprehension of the area, and 
this will illustrate the residents of the area and citizen of Aalborg’s view 
of this part of the city. This perspective will mainly be used in connec-
tion with the overall features of the concept development.
Afterwards the focus will be set on the individual places and their 
unique identities.  This will be used in the understanding of specific pla-
ces in Aalborg East and throughout the final design. 
 
Based on the analysis and the theory, a structural plan will be formed, 
showing the connecting structures and main urban spaces. A connec-
ting path and two specific urban open spaces are described in detail, 
which are used to confine how connections and identity formation can 
prove useful when trying to lift the status of an area in relations to the 
resident’s attachment to the area and the citizens in Aalborg’s view of 
the area. 
 
The project is made in association with Sven Buch from Himmerland 
Boligforening. Himmerland Boligforening owns a big share of the social 
housings in the area. They work visionary with their residential area 
and has several ongoing projects to try and prevent ghettoization and 
improve the area. 
A special thank to Sven Buch for commentary and support throughout 
the project. 

- Et visionsprojekt om struktur- og identitetsudvikling i bydelen med det nye 
sygehus som katalysator
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Projekt motivation
En pige skriver, i et blogoplæg på nettet, om sin bydel: ”Aalborg Øst 
er min by. Et sted hvor der er plads til alle - et sted hvor der ikke kun 
er plads til de perfekte, men også de anderledes mennesker. Et sted 
fyldt med natur til alle sider. Grønne, åbne græsarealer med buskads 
og frugttræer imellem.”  
Hun mener at Aalborg Øst er en oase i Aalborg, der er bare ikke ret 
mange udefra, der ved det. De ser kun en sort plet, hvor der er far-
ligt at komme. (Pedersen 2008) Dette bekræftes af en mands udtalelse 
til Arbejdspapir nr. 24 om, hvorvidt han vil bo i Aalborg Øst: ”Der har 
været meget ballade og det helt lave socialt, ude i Aalborg Øst (…) For 
mange problemer.” (Skjøtt-Larsen 2008, s24)

Hvorfor er Aalborg Øst en sort plet? Hvad er det, der er problemet? 
Er det de socialt belastede beboere, den høje arbejdsløshed eller høj 
kriminalitet? Eller er det noget med de fysiske omgivelser, stedets ita-
lesættelse og stedets fysiske strukturer? I dette projekt argumenteres 
for, at gennem et bevidst arbejde med de fysiske strukturer, kan livet 
og virkeligheden for dem, der bor der, gøres bedre og den sorte plet 
viskes væk, så området åbnes op og gøres til en aktiv del af hele byen.

I efteråret 2010 har ghettoproblematikken været et gennemdiskuteret 
emne både politisk og i medierne i Danmark. Særligt spørgsmålet om 
hvorvidt man skal rive blokke ned for at åbne områderne op, har skabt 
debat. 
Jeg mener at bolig- og bebyggelsesstrukturerne kan have meget stor 
betydning for, hvem der bor og kommer i områderne, og hvilke udvik-
lingsmuligheder, der er. Der er nu givet mulighed for at rive bygninger 
ned og dermed for alvor bearbejde strukturerne og åbne de lukkede 
områder op. 
Det er dog vigtigt, at man ikke river ned for at fjerne de belastede boli-
ger, men som en del af en helhedsorienteret indsats for at få området 
bedre integreret i den øvrige by og for at gøre plads til nye funktioner 
og boligtyper, der kan skabe et mere varieret miljø i de, i dag, mono-
funktionelle områder. Jeg mener, at områderne skal udvikles for de 
beboere, der bor i områderne. Det er deres liv og virkelighed, man skal 
fokusere på at gøre bedre ved at udvikle boligkvarteret og ikke udvikle 
og forny på en sådan måde, at de oprindelige beboere flytter et andet 
sted hen. På den måde flyttes en del af problemet jo bare videre.

Regeringens Ghettodefinition
En ghetto defineres som et særligt udsat boligområde med 1000 eller 
flere beboere og som opfylder to ud af tre af følgende kriterier:
• Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 

overstiger 50 pct.
• Andelen af personer mellem 18-64 år uden tilknytning til arbejds-

marked eller uddannelse overstiger 40 pct. (opgjort som gennem-
snit over de seneste fire år)

• Antallet af dømte for overtrædelse af straffelov, våbenlov eller lov 
om euforiserende stoffer pr. 10.000 indbyggere overstiger 270 per-
soner (opgjort som gennemsnit over de seneste fire år).

29 boligområder i Danmark lever op til dette, de ligger fordelt i hele lan-
det, dog med en koncentrasion omkring hovedstadsområdet. Nedenfor 
ses 3 eksempler.

Gellerup (Århus)
Indvandrere og efterkommere.....83,7 %

Uden tilknytning til uddannelse....53,2 %
eller arbejdsmarked

Dømte pr 10.000 indbygger.......... 456

Vollsmose (Odense)
Indvandrere og efterkommere.....67,7 %

Uden tilknytning til uddannelse....54,4 %
eller arbejdsmarked

Dømte pr 10.000 indbygger.......... 373

Sebbersundvej mm (Aalborg Øst)
Indvandrere og efterkommere.....18,4 %

Uden tilknytning til uddannelse....43 %
eller arbejdsmarked

Dømte pr 10.000 indbygger.......... 285

(Ghettoen tilbage til samfundet... 2010)

Ill.: 02 I Aalborg Øst er der mange boligblokke i beton.

Ill.: 03 Luftfoto over Blåkildevej i Aalborg Øst. Blokkene og 
klyngehusene ligger mellem de store græsarealer.

Ill.: 04 I august 2010 var statsminister Lars Løkke Rasmus-
sen og socialminister Benedikte Kiær på turné rundt i nogle 
af landets socialt belastede boligområder, forud for regerin-
gens ghettostrategi.
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Social bæredygtighed
Den sociale bæredygtighed handler bl.a. om ”… 
at overlevere en velfunderet og velfungerende 
solidarisk og demokratisk praksis til kommende 
generationer” (Andersen og Elm Larsen 2001)

Det er vigtigt at bevare en solidaritet mellem de 
forskellige befolkningsgrupper for at bevare et 
velfungerende samfund. Tolerance, rumlighed 
og respekt over for forskelligheder som social 
status, etnisk herkomst eller religion er vigtige 
elementer i solidaritet. Solidariteten er vigtig, 
når det gælder om at bevare et sundt demokrati, 
hvor folk kan engagere sig i fælles anliggender og 
ikke være ligegyldige eller ligeglade.

For at sikre solidaritet mellem forskellige befolk-
ningsgrupper er det vigtigt, at de har en vis berø-
ringsflade med hinanden. Det være sig i indkøbs-
centeret, på skolen eller i boligområdet. 

Når det handler om at have størst mulig berø-
ringsflade med så mange forskellige befolknings-
grupper som muligt, er det måske endda de so-
cialt belastede områder, der er mest bæredygtige 
eller har potentiale for den største tolerance. Her 
er der plads til folk med social afvigende adfærd, 
som for eksempel sindslidende eller alkoholikere. 
I mere ressourcestærke kvarterer vil der ikke 
være plads til behandlingshjem eller krisecenter. 
Her mobiliseres hurtigt ”Not in my Back Yard”- 
syndromet. 
På den måde kan man sige, at de i forvejen so-
cialt belastede områder i virkeligheden besidder 
en social kapacitet i form af tolerance og social 
rumlighed (Andersen og Elm Larsen 2001). De 
alvorlige problemer kommer først når et område 
når til det såkaldte ”Tipping Point”, som er det 
tidspunkt, hvor befolkningssammensætningen 
medfører en acceleration af udviklingen af den 
negative spiral. (Bjørn 2008)Det er derfor vigtigt 
at bevare en vis balance.

For at opnå et socialt bæredygtigt boligområde kan man selvfølgelig 
forsøge at lave boliger, der vil få ressourcestærke borgere til at flytte 
ind, men før de vil flytte ind skal området også tiltale dem. Det hand-
ler om at starte en positiv spiral i stedet for den negative spiral mange 
socialt udsatte eller belastede boligkvarterer er i i dag. For at vende 
spiralen er det vigtigt, at det er de positive historier, der får lov til at de-
finere området i stedet for de negative, som jo desværre ofte er dem, 
der kommer frem i medierne.

Man kan netop sætte spørgsmålstegn ved, om debatten det forløbne 
efterår har været med til at forstærke de mentale mure og fordomme 
over for socialt belastede områder generelt. Jeg frygter, at den nega-
tive italesættelse af enkelte områder som parallelsamfund har haft en 
afsmittende effekt på andre områder. På trods af politikernes forsøg 
på at afhjælpe problemerne har de måske nogle steder accelereret ha-
stigheden i den allerede negative spiral, nogle områder er i, og dermed 
dannet et potentiale for, at endnu flere områder vil kunne skrives på 
den berygtede ghettoliste. 
Regeringens ghettoplan kan sikkert hjælpe nogle områder, men for at 
man for alvor kan gøre op med den isolering og de fordomme, der ofte 
er de største barrierer for at vende udviklingen, skal der en positiv ita-
lesættelse til. Kun igennem positive historier og oplevelser kan den kol-
lektive erfaring med et sted ændres.
En del af den proces vil være en bearbejdning af strukturerne og det 
fysiske udtryk. Områderne skal åbnes op og integreres i den øvrige by.

I Aalborg Østs tilfælde er placeringen af det nye sygehus en enestå-
ende chance for at gøre op med den negative udefraforståelse.  
Det er vigtigt, at der allerede nu tages aktivt stilling til at inddrage hele 
bydelen i den udvikling, sygehuset medfører. Det vil være en fordel 
både for Aalborg Øst og det nye sygehus, der kan drage fordel af de 
funktioner, en udvikling af Aalborg Øst vil medføre.



Sygehuset
I efteråret 2009 blev det endeligt vedtaget, at et nyt samlet universi-
tetssygehus i Aalborg skulle placeres i Aalborg Øst. 
Det nye sygehus bliver på 203.000 m2 og kommer til at rumme de sam-
me funktioner som de to sygehuse, Sygehus Nord og Sygehus Syd, gør i 
dag, samt mulighed for etablering af andre funktioner med tilknytning 
til sygehuset.
Placeringen i Aalborg Øst er ideel i forhold til samarbejdet med læge- 
og medicineruddannelserne på Aalborg Universitet og andre sund-
hedsuddannelser i området.
Når sygehuset står færdigt, forventer man, at der årligt vil komme 
400.000 ambulante besøg. Der oprettes 565 sengepladser (ca. 190.000 
sengedage) og tilknyttes 5200 medarbejdere (Nyt Universitetssygehus 
i Aalborg 2010). Det betyder, at der vil komme mange mennesker ud i 
Aalborg Øst hver eneste dag. Mange vil nok blive på sygehuset, men en 
del vil, hvis det gøres tilgængeligt og oplagt, kunne bevæge sig rundt i 
området og benytte de tilbud og faciliteter, området vil kunne tilbyde. 
Der vil evt. blive brug for boliger, der passer til de ansatte i form af ejer-
boliger eller pendlerboliger, hotel for pårørende eller et patienthotel. 
Generelt vil sygehuset medføre en del investeringer i nærliggende om-
råder.
Den nøjagtige placering og planlægning af sygehuset vil være altaf-
gørende for, hvilken virkning det vil have for hele området. Hvis der 
udbygges yderligere omkring universitetet og kun i den sydlige del 
af sygehusgrunden, vil det næppe have nogen effekt på Aalborg Øst. 
Placeres sygehuset i umiddelbar forbindelse med boligområdet mod 
nord, vil det kunne have stor betydning for bydelens fremtid.

Dette projekt vil se på, hvordan sygehuset kan være med til at løfte 
Aalborg Øst gennem en strukturel bearbejdning af forbindelserne mel-
lem områderne.

Initierende problemstilling:
Hvordan kan placeringen af det nye sygehus, via en 
bearbejdning af de fysiske strukturer, være med til at 
løfte Aalborg Øst? 

Aalborg Øst
Postdistriktet Aalborg Øst er i virkeligheden et meget stort område 
med 16.000 indbyggere, så området er opdelt i flere mindre bydele, 
som for eksempel Universitetskvarteret og Nørre Tranders. I projektet 
vil der blive skelnet mellem Postdistriktet Aalborg Øst og Aalborg Øst, 
boligområdet, som i daglig tale kaldes og forbindes med navnet Aal-
borg Øst. Her bor der 4000-5000 mennesker.
Aalborg Øst ligger ca. 5 km fra Aalborg centrum. Bydelens ry og image 
har gennem mange år været blakket, ligesom mange andre af landets 
socialt belastede kvarterer. 
Bydelen har flere arbejdsløse og indvandrere end det øvrige Aalborg 
og består hovedsageligt af almene boliger bygget i den modernistiske 
stil, som ofte ses i belastede kvarterer med meget kriminalitet og ghet-
todannelse. (Bjørn 2008)
En enkelt afdeling i Aalborg Øst er kommet med på Regeringens Ghet-
toliste (fra oktober 2010), men derudover er Aalborg Øst ikke en ghet-
to ifølge regeringens definition.(Ghettoen tilbage til samfundet... 2010)
Bydelen har dog alligevel nogle af de samme udfordringer og proble-
matikker, som mange udsatte boligområder har. For eksempel afkob-
ling fra den øvrige by, få erhverv, mange børn og unge, høj arbejdsløs-
hed og mange forskellige nationaliteter og kulturer.

Aalborg Øst i tal 
Arbejdsløse (2004)
Aalborg Øst 7,2 %
Aalborg 4,6 %

Indvandre og efterkommere (2007)
Aalborg Øst 18 %
Aalborg 6,9 %

Tallene for Aalborg Øst er for hele postdi-
striktet, dog uden universitetsområdet. På 
trods af tallenes alder giver de et indtryk af 
forskellen mellem Aalborg og Aalborg Øst. 
De viser dog også at Aalborg Øst slet ikke 
kommer i nærheden af regeringens ghet-
todefinition. 
Den ene boligafdeling der er kommet med 
på Ghettolisten viser dog at der i det al-
mene boligområde er en koncentration af 
personer der lever op til et eller flere af kri-
terierne. Det er dog langt fra de tal man ser 
i for eksempel Gellerup eller Vollsmose.

(Skjøtt-Larsen 2008)

Opgaven
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Aalborg Øst

Sygehusgrunden

Projektet starter med et historisk tilbageblik på den modernistiske 
planlægning, hvor der bliver set på baggrunden for de store planer, 
hvad der gik galt, og hvad man har forsøgt at gøre ved det.
Der gennemgås to cases, der giver eksempler på, hvordan man har 
prøvet at udvikle svært belastede kvarterer. Gellerup i en dansk kon-
tekst og Biljmermeer i Holland.
Derefter laves en strukturel analyse af Aalborg Øst og efterfølgende 
en analyse af Stedets Identitet. Den strukturelle analyse bygger på 
registreringer gennem egne observationer, informationssøgning og 
samtaler med personer knyttet til boligområdet. Analysen af stedets 
identitet bygger på en teoretisk baggrund. I afsnittet ”Stedsforståelse” 
er den sat i sammenhæng med en analyse af Aalborg Østs sociale og 
symbolske profil, og i afsnittet ”stedet” er den sat i sammenhæng med 
egne observationer. Begge analyser vil belyse områdets problemer og 
potentialer. De afsluttes hver med en opsamling, der lægger grundla-
get for visionen. 
Visionen og et hovedgreb fører til konceptet, der videre fører til struk-
turplanen. Den illustreres i rapporten i 1:5000 og to nedslag vil blive 
yderligere detaljeret i 1:1000.

Afgrænsning
I projektet arbejdes der med de overordnede strukturer og forbindel-
ser samt uderum. Den eksisterende bebyggelse vil derfor ikke blive be-
handlet. 
Den nye bebyggelse vil blive vist som byggefelter, men ikke yderligere 
detaljeret, da det er den samlede struktur, der er vigtig for projektets 
mål. Der opsættes krav til højde og tæthed til de enkelte byggefelter.
Projektet er et visionsprojekt, der ønsker at diskutere byudviklingens 
betydning for udsatte områder og rykke ved opfattelsen af, hvad der 
er muligt i sådanne områder. Der gøres derfor indgreb i eksisterende 
bebyggelse og ændres i den almene bebyggelse på måder, der, med 
den nuværende lovgivning, ikke er mulig. 

Læsevejledning
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Den modernistiske planlægnings begyndelse
I 1800 tallet rullede industrialiseringen over Europa. De moderne indu-
strialiserede byer voksede med enorm hast som følge af urbaniserin-
gen, der fik folk til at trække mod byerne. Byerne voksede hurtigt, man 
byggede tæt og mange mennesker blev koncentreret på små arealer. 
I slutningen af 1800 tallet begyndte den hurtigtvoksende industribys 
negative sider, såsom sygdom og social uro, for alvor at vise sig. Det 
førte til, at der blev formuleret nye alternative vækstmodeller for, 
hvordan fremtidens by skulle udvikle sig. (Nielsen 2008)
En af disse modeller er Ebenezer Howards idé om havebyen. Hans prin-
cip gik ud på at flytte industrien og de tilhørende arbejderboliger ud af 
de trængte byer og ud i landskabet. Disse satellitter skulle aflaste og 
supplere de eksisterende byer og give folk mulighed for at flytte ud og 
dyrke deres egne grønsager. 
Hans ideer om blandingen mellem by og land blev senere, i en noget 
anden form, et af hovedtrækkene i den schweizisk-franske arkitekt, Le 
Corbusiers, modernistiske bymodel. Baggrunden for denne model var 
ren funktionalisme og ønsket om, at alle skulle have ret til en god bo-
lig med lys, luft og adgang til grønne områder. Visionerne for denne 
model blev formuleret i Athen-chartret af CIAM-bevægelsen (se boks 
Lys, luft og grønt til alle). Den modernistiske by skulle planlægges efter 
hygiejniske behov. Boligerne måtte ikke ligge i nærheden af store tra-
fikårer og industri, derimod skulle der etableres grønne arealer mellem 
de solorienterede bebyggelser. For modernisterne var grønt lig med 
sundt.(Bech-Danielsen 2004) Disse fremtidsvisioner var rationelle, vel-
planlagte og zoneopdelte byer, der var designet til det gennemsnitlige 
menneske med gennemsnitlige behov. (Nielsen 2008) De modernisti-
ske principper blev grundlaget for opbygningen af velfærdsbyen.

Hvad var det lige der skete!?

Lys, luft og grønt til alle
I 1929 blev sammenslutningen CIAM (Congrès International d’Architec-
ture Moderne) dannet, med det formål at gøre arkitektur og planlægning 
til et økonomisk og social politisk redskab.
I 1933 mødtes de til den 4 årskongres på et skib fra Marseilles til Athen. 
Her formulerede de, med udgangspunkt i 34 europæiske byer, Athen-
chartret, der senere skulle få stor betydning for planlægningen af byer 
over hele verden.
Charteret indeholdte 95 principper for ”den funktionelle by”. Det skulle 
sikre lys, luft, grønt og lige adgang til den gode bolig for alle. Byen skulle 
deles ind i 4 funktionelle zoner i forhold til leve, fritid, arbejde og trans-
port. Det vil sige, at man boede i én zone, arbejdede i en anden zone, 
transporterede sig i en tredje zone, alt adskilt af grønne bælter.
Charteret blev først trykt i 1942 af Le Corbusier, som var et af de helt store 
forbilleder inden for den modernistiske arkitektur, bl.a. med hans byg-
ning Unité d’habitation i Marseille.
I efterkrigstiden var de modernistiske planlægnings- og byggeprincipper 
meget populære på grund af deres effektive koncept, der gjorde, at man 
hurtigt og billigt kunne bygge en masse boliger til den bolighungrende by-
befolkning.
Også i Danmark er mange boligområder bygget efter disse principper, 
bl.a. Gellerup, Vollsmose og dele af Aalborg Øst. Tiden har desværre vist, 
at disse områder har udviklet sig til at have og måske endda udvikle flere 
problemer end de løser, og over hele verden har disse områder udviklet 
sig til at blive særligt udsatte og i mange tilfælde er det gået så vidt, at de 
kan kaldes ghettoer. (Bjørn 2008)

Ill.: 06 Skitse af Ebernezer Howards havebyer som satelliter 
til hovedbyen

Ill.: 07 Le Corbusier, City of Towers 1923. 
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Løft og fornyelser
I starten af 80’erne begyndte man at byforny 
de gamle bykvarterer. Det var med større fokus 
på at bevare og forbedre end i 50’erne sanerin-
ger, hvor man gik langt mere drastisk til værks. I 
midten af 90’erne var de fleste kvarterer fornyet 
og man begyndte nu for alvor at se de proble-
mer der var opstået i de nye boligområder fra 
60’erne og 70’erne. Der var problemer med ned-
slidning af bebyggelserne og social belastning.
I 1994 introducerede man kvarterløft som et 
eksperiment i Femkanten i Københavns Nord-
vestkvarter og i 1997 blev bl.a. Aalborg Øst sam-
men med 5 andre projekter sat i gang og skulle 
løbe i en periode fra 1997 til 2001. Kvarterløf-
tene blev sat i gang i en erkendelse af at fysisk 
renovering ikke gjorde det alene i de socialt be-
lastede dele af byerne, der skulle en helhedsori-
enteret indsats til. De udvalgte kvarterer havde 
forskellige sociale problemer, som høj arbejds-
løshed, mange ressourcesvage beboere, høj fra-
flytningfrekvens, nedslidte boliger og trafikale 
problemer.
I 2004 blev tiltaget omdøbt til ”områdeforny-
else” som støtter kulturelle, sociale og trafikale 
forbedringer mens ”bygningsfornyelse” dæk-
ker forbedringer af boliger og friarealer. (Bjørn 
2008)

Velfærdsbyen på godt og ondt
Opbygningen af velfærdsstaten i Danmark begyndte efter 2. verdens-
krig. Visionen var, at samfundet skulle udvikles optimalt og rationelt 
gennem planlægning. Stabilitet og lige fordeling af ressourcerne var 
målet. Den fysiske planlægning blev brugt som et redskab for at opnå 
dette.(Nielsen 2008) Den modernistiske arkitektur og planlægning blev 
velfærdsbyens arkitektur.
I de større byer blev der gennemført gadegennembrud, og man arbej-
dede med trafikdifferentiering. Man udvidede byerne i forstæderne i 
stedet for at fortætte bymidten(Bæk Pedersen2005), hvor man deri-
mod gennemførte omfattende saneringer, der fik bebyggelses- og be-
folkningstætheden til at falde.(Nielsen 2008)
I 60’erne og første halvdel af 70’erne blev udviklingen af velfærdsbyen 
realiseret. Man arbejdede med zoning, så erhverv, boliger og rekrea-
tion fandt sted i forskellige områder. De nye bebyggelser havde lav 
bebyggelsestæthed og store afstande og byggede på ideerne om sam-
menfletning af by og landskab. Trafikstrukturerne i boligområderne 
blev planlagt, så de mindede om fraktale antennestrukturer, som skab-
te en masse blinde veje i boligområderne (Bæk Pedersen2005). 
Der blev bygget tusindvis af forstadsboliger i denne periode. De nye 
byggeteknikker med beton og moduler gjorde det hurtigt og billigt at 
bygge, og selv om der findes vellykkede eksempler med gennemar-
bejdet arkitektur blev størstedelen af tidens boligkomplekser opført i 
kransporet, stort set uden nogen formmæssig bearbejdning. Dette har 
medført store ensartede områder, hvor det er svært at kende den ene 
blok fra den anden. (Bjørn2008) 
Det var i denne periode, at for eksempel Høje Gladsaxe, Gellerup Par-
ken og Vollsmose blev bygget (Nielsen 2008).

Ill.: 08 De nye almene boligområder kunne tilbyde nye boliger i langt højere standard end midt-
byens gamle nedslidte lejligheder.
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Identitetskrise 
Sideløbende med de modernistiske kvarterers udvikling dukkede par-
celhuskvarterene op, som havde et mere direkte link til Ebenezer Ho-
wards ide om havebyer. De blev hurtigt den dominerende boligform i 
forstæderne. Den økonomiske udvikling efter krigen gjorde det muligt 
for middelklassen at købe deres eget hus i de nye parcelhuskvarterer 
,og de flyttede derfor ikke ud i de modernistiske boligblokke, som man 
havde forventet (Nielsen 2008). Der opstod i stedet en koncentration 
af socialt belastede borgere i de mange nye almene boliger. (Den al-
mene boligsektors fremtid 2006)
I 70’erne blev troen på den velplanlagte velfærdsby yderligere udfor-
dret. Industrialiseringen ebbede ud, der kom økonomiske kriser, poli-
tisk skifte, og der kom et større fokus på de frie markedskræfter, indivi-
det og individualisering.(Nielsen 2008)
Boligen blev et vigtigt led i denne individualisering. Det blev vigtigt, at 
man kunne identificere sig med ens bolig og det kvarter man boede i.
Ud over parcelhusenes indvinding skyldtes de modernistiske byområ-
ders manglende succes, at de ikke kunne leve op til det moderne men-
neskes behov. Man ville selv kunne sætte sit præg på sin bolig, og det 
var vigtigt, at der er knyttede sig en positiv fortælling til det område, 
man boede i og identificerede sig med. Dette var ikke muligt i de store 
modernistiske boligområder, det blev derfor typisk de svagere stillede i 
samfundet, som ikke havde noget valg, der flyttede ind.
Områderne var blevet til et overskudsprodukt fra efterkrigstidens 
økonomiske opsving. Med sine ensformige strukturer passede de ikke 
længere til idealerne for, hvordan man skulle bo. Mange af dem havde 
store problemer med arbejdsløshed og kriminalitet, og områderne 
blev opfattet som utrygge.

Ill.: 10 De store ensartede blokke levede ikke op til det moderne menneskes krav. Det blev derfor hovedsageligt folk der ikke havde andet valg, der flyttede ind.
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Ill.: 11 Samtlige boliger efter ejerforhold i hele landet i 2010 (Danmarks Statistik)

Ill.: 12 De almene boliger er for alle.

Den almene boligsektor i Danmark
Den første lov om støtte til boligbyggeriet blev vedtaget i 1933. Lovens for-
mål var at støtte boliger til den mindrebemidlede del af befolkningen og 
sikre dem sunde og billige boliger. I dag står den almene boligsektor for 19% 
af boligerne i Danmark.
Almene boliger er udlejningsboliger, der er ejet af boligforeninger eller -sel-
skaber. Der er ingen, der må tjene på huslejen. Er der overskud, kommer det 
ind i den fælles fond, Landsbyggefonden.
Alle kan skrive sig op til en almen bolig, dog har nogle fortrinsret og kom-
munen har anvisningsret på en andel af boligerne. Det er blandt andet de 
mindre ressourcestærke boligsøgende med akut boligbehov, der anvises 
gennem den. Det er for eksempel hjemløse, folk der har været igennem 
skilsmisse eller tvangsauktion. (Den almene boligsektors fremtid 2006)
Derudover skal den almene sektor sikre, at der er boliger til boligsøgende 
med særlige behov. Det er ældre, handicappede og unge studerende. Ældre 
og handicappede har særligt fysiske behov til boligen hvor unge og stude-
rende har brug for mindre og billige boliger for eksempel kollegier eller små 
lejligheder. Det er den almene sektors hovedformål at sikre et varieret bolig-
marked set i sammenhæng med det øvrige boligmarked. (Den almene bolig-
sektors fremtid 2006)

Halvdelen af beboerne i den almene sektor står uden for arbejds-

markedet, og andelen af indvandrere

i almene boliger er 3 gange så høj som i befolkningen som helhed.

(Den almene boligsektors fremtid 2006 s.60)

Landsbyggefonden
Landsbyggefonden blev oprettet i 1967 og har til 
formål at fremme det almene byggeris selvfinan-
siering.
Fonden får bl.a. sine midler via huslejeindtægter. 
Når lånet i et alment boligbyggeri er tilbagebe-
talt, går pengene til fonden i stedet for nedsæt-
telse af lejen. Man kan sige at fonden er lejernes 
opsparing eller friværdi. Pengene fra fonden 
går hovedsageligt til støtte af renovering, særlig 
driftsstøtte og støtte af nybyggeri. (Landsbygge-
fonden ogAbrahamsen2009)

I 80’erne forsøgte man at afhjælpe identitetskrisen med forskønnel-
sesprojekter, bl.a. ved at male måger og skyer på blokkenes gavle og 
renovere facaderne i forskellige pastelfarver. Dette var et overfladisk 
og mislykket forsøg. Først i midten af 90’erne begyndte man at se på 
helhedsorienterede løsninger, der skulle løfte hele kvarteret. (se boks 
Løft og fornyelser). Disse projekter er stadig i gang mange steder, men 
der er fortsat store problemer. Problemerne er i øjeblikket på den po-
litiske dagsorden og spørgsmålet er, hvor drastiske midler man vil eller 
tør tage i brug for at komme problemerne til livs.
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Gellerup - den store plan

3

Gellerupparkens og Toveshøjs nye bygade set fra City Vest mod Verdenspladsen og Bazar Vest

Århusbydelen Gellerup blev bygget i slutnin-
gen af 60’erne i typisk modernistisk arkitektur 
og plan. Planen omfatter mere end 30 blokke 
og er bygget op med et separeret trafiksy-
stem med blinde veje. Der er kun muligt at 
krydse området via stier.  
I starten flyttede danske familier med tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet ind, som tiltænkt, 
men med tiden skete der et skifte i befolk-
ningssammensætningen. I dag er størstede-
len af beboerne uden for arbejdsmarkedet, 
og i 2008 havde 88% af beboerne en ikke-
vestlige baggrund. (Det andet Danmark 2010)
For at vende den uheldige udvikling har man 
gennem årene gjort mange tiltag, for eksem-
pel renoveringer og lejenedsættelser. Men 
bydelen er stadig en af Danmarks største ind-
vandrerghettoer.(Hybel 2009)
I 2007 indgik Århus Kommune og Brabrand 
Boligforening en aftale om udarbejdelse af en 
helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj. 
Gellerupparken og Toveshøj skulle forandres 
fra udsat boligområde til attraktiv bydel via 
massive fysiske forandringer. 
Efter en (indbudt) konkurrence vandt konsor-
tiet med COWI og Effekt mf. i 2008 med en 
overordnet dispositionsplan, der skal danne 
grundlaget for de næste 20 års udvikling i om-
rådet. (Forslag til dispositionsplan  2010)

Ill.: 14 Luftfoto af Gellerups blokkeIll.: 13 Visualisering af den nye bygade

2
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Visionen for den nye plan
Gellerupparken og Toveshøj skal omdannes fra et stort, monofunktio-
nelt boligområde i Brabrand til en attraktiv bydel i Århus.
Følgende er grundelementerne i den fysiske omdannelse:
• Etablering af en bygade fra City Vest til Bazar Vest 
• Etablering af en intern ringgade
• 500 kommunale arbejdspladser udflyttes
• Kvartersdannelser
• Etablering af bypark og erhvervsområde
• Nedrivning, salg, ombygning og nybyggeri 

Disse ændringer betyder, at andelen af almene boliger i området i 2030 
vil være reduceret fra de nuværende 90,4 % til 30 % (Forslag til dispo-
sitionsplan 2010)

Bygaden er et samlende element, der både forbinder de to centre i 
hver deres ende af området, og koncentrerer livet, så det bliver mere 

9

Åby Ringvej Ryhavenp-kælderp-kælderp-kælder Gellerupbadet grusbane Byparken Gudrunsvejp-kælderEmmasvej Sigridsvej blok 8 blok 9 Bygaden

Visionen bygger på den forudsætning, at en 
arkitektonisk omdannelse af Gellerupparken 
går hånd i hånd med en social omdannelse , der 
sigter mod at skabe en mangfoldig bydel - etnisk, 
erhvervsmæssigt, indkomstmæssigt, ejermæssigt 
og aldersmæssigt.

Den arkitektoniske fornyelse af Gellerupparken-
Toveshøj former omdannelsens rum.

Visionen er at skabe en unik og mangfoldig bydel 
med sin helt egen karakter, arkitektoniske ud-
formning og byliv. En ny bydel, der tager afsæt i 
den eksisterende bebyggelse, men tilføjer nye lag 
i form af kvarterer, vej- og trafikmønstre, bygnin-
ger, byrum, grønne og rekreative arealer. 

Visionen er at skabe et internationalt foregang-
seksempel på, hvordan omdannelsen af en 
bebyggelse med blokke fra 1960érne kan blive 
til en spændende og mangfoldig bydel fyldt med 
byliv, lokalt tilhørsforhold og trygge rammer om 
dagligdagens oplevelser.                                                                                    

VISION

Visionen skildrer desuden Gellerupparken og 
Toveshøj som en ny multifunktionel bydel, hvor 
det er godt at bo, arbejde og leve, og som med 
en ny byarkitektonisk udformning og et nyt 
funktionelt indhold, også bliver attraktiv for det 
øvrige Århus både som et besøgsmål og som et 
bosætningsalternativ.

Visionen tager sit udgangspunkt i enkle og 
fleksible arkitektoniske principper:

• Nyt ”netværk” der er en nytænkning af 
områdets infrastruktur og grundlæggende 
består af Bygaden, Loopet, Parken og nye 
tværgående veje og stier. Tilsammen danner 
de et netværk, som åbner området og ind-
deler det i mindre, unikke kvarterer. Dermed 
forstærkes oplevelsen af at være i en by 
med let tilgængelighed, trygge rum og ikke 
mindst med et klart byrumshierarki med 
Verdenspladsen og Bygaden som centrale 
omdrejningspunkter.

++ =

GELLERUP OG 
TOVESHØJ
Gellerup og Toveshøj 
virker i dag som et ens-
artet og åbent bolig-
område i Århus

BYPARKEN
Byparken forbinder 
Skjoldhøjkilen og 
Brabrand Ådal med en 
grøn rygrad og bliver ét 
stort sammenhængende 
grønt parkrum for sport 
og rekreation.

DET NYE NETVÆRK
Projektets grundsten er 
ét enkelt og fleksibelt 
hovedgreb som kan 
kaldes ’det nye netværk’. 
Det er en nytænkning af 
områdets infrastruktur og 
består af Bygaden, Loopet 
og de tværgående forbin-
delser. 

NYE KVARTERER
Det nye netværk og 
byparken opdeler 
området i mindre kvar-
terer. Kvartersdannelsen 
åbner nye muligheder 
for lokalt tilhørsfold og 
identitet. Her bor jeg!

GELLERUPPARKEN OG TOVESHØJ SKAL OMDANNES FRA ET STORT, MONO-
FUNKTIONELT BOLIGOMRÅDE I BRABRAND TIL EN ATTRAKTIV BYDEL I ÅRHUS.

• Ny markant bebyggelsesstruktur der skaber 
varierede, fortættede bymæssige rumlige 
kvaliteter i bydelen.

• Nye blandede funktioner skaber et intenst, 
varieret byliv og med spændingsfulde 
oplevelser.

• Ny bypark som et gennemgående grønt 
strøg med et rigt udbud af sports- og   
fritidsaltiviteter.

I

tydeligt. Generelt skal det nye vejnet gøre det muligt at køre igennem 
området, både for borgere og politi. Det vil skabe et større flow, der 
både binder bydelen bedre op på resten af Århus, men det vil også 
skabe en større sikkerhed i området.
Kvartersdannelsen vil bryde det store ensartede område op og gøre 
det lettere at skabe tilhørsforhold til sit eget kvarter. Ligeledes vil om-
dannelserne og udflytningerne af arbejdspladser aktivere området og 
skabe endnu større variation. 

Debatten omkring planen har været hed. Foruden politisk uenighed 
har beboerne gjort kraftigt oprør imod, at der skulle rives blokke ned. 
Som sådan har de syntes godt om planerne, så længe det ikke er deres 
hjem, det kommer til at gå ud over. (Johansen 2010 og Hybel 2009)
Dispositionsplanen var i høring i foråret 2010 og i november 2010 blev 
det afgjort, at 3 blokke skal rives ned. I december 2010 stemte bebo-
erne og vedtog planerne.

Den nye Gellerupplan har mange elementer, 
som kan overføres til mange andre lignede 
områder. Det nye netværk åbner Gellerup 
op, og får området til at være en del af Århus 
i stedet får en ø i Århus. Den styrker det inter-
ne flow og skaber hierarki i infrastrukturen. 
Nedrivningerne er et ømt emne, der skaber 
en masse debat. De tre bygninger, der står til 
nedrivning i Gellerup, er dog ikke helt så dra-
matisk et indgreb som næste case, Biljermeer 
i Amsterdam. Her har man revet over 50% af 
de gamle blokke ned for at gøre plads til nyt.

Ill.: 16, 17 Hverdagsbilleder fra den multietniske Gelleruppark

Ill.: 15 Principdiagrammer fra dispositionsplanen
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Bijlmermeer, Amsterdam/Holland
Det store modernistiske boligområde Bijlmermeer i Amsterdam har de 
sidste 18 år gennemgået en stor transformation. Man startede med at 
ændre området indefra, men har ligeledes forsøgt at integrere bydelen 
i den udvikling, der har været i den omkringliggende by.
 
Bijlmermeer ligger i det syd-østlige Amsterdam. Området blev opført i 
perioden 1966-75 og skulle være et attraktivt alternativ til de sanerings 
modne boliger i Amsterdam midtby. Området var planlagt efter de mo-
dernistiske idealer om adskillelse mellem trafik og boliger og med rige-
ligt grønt mellem bygningerne. De 12.500 næsten ens boliger lå i 200 
meter lange blokke på 11 etager og planlagt i et stort kubemønster. 
(Bak Mortensen2008)
I mange år har områdets beboere hovedsageligt været indvandrere, 
typisk arbejdsløse eller underbetalte arbejdere. Bijlmermeer udviklede 
sig til at blive en multietnisk og monofunktionel ghetto, med den høje-
ste kriminalitet i Amsterdam. (Bæredygtige Byer)

Ill.: 18 Den 4. oktober 1992 styrtede et fly ind i en af blok-
kene. 

Ill.: 19 Bijlmermeer blev bygget som et attraktivt alternativ 
for  middelklassen i Amsterdam, med de flyttede aldrig ind.

Ill.: 20 Bijlmermeer før nedrivningerne Ill.: 21 Bijlmermeer efter  nedrivningerne omkring 2002

Nedrivning
Den 4. oktober 1992 styrtede et fly ned i en af blokkene, og det satte 
gang i en langsigtet og ambitiøs handlingsplan. Man ville gå mere radi-
kalt til værks med store strukturelle omlægninger.
I 1999 havde man revet 6.500 boliger ned og fyldt ud med andre bo-
ligtyper, for eksempel tæt-lav bebyggelse. Andre steder havde man 
kun revet dele af blokkene ned, så de ikke længere var 200 meter lange 
strukturer. 
Man forsøgte at transformere det monofunktionelle boligområde ind 
til en mere klassisk bydel med boliger, erhverv, kultur, uddannelse og 
rekreation blandet i et attraktivt byliv. 
Samtidig med den store transformation og nedrivning, har man beva-
ret dele af den gamle plan. En del af de gamle beboere ønskede nemlig 
ikke, at der skulle rives ned. De var godt tilfredse med denne boligform. 
De bevarede blokke ligger nu i det der hedder Bijlmermeer Museum. 
(Bak Mortensen2008)
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INTEGRERET BYUDVIKLING
Bijlmermeer er i dag nabo til er nyt forlystelses- og erhvervsområde, 
Arena Poort, og et stort shoppingcenter. I forbindelse med planlæg-
ningen af området var det arkitekternes opgave at få de tre områder 
til at forholde sig til hinanden, så Bijlmermeer også kunne få gavn af 
udviklingen. Man har bl.a. hævet stationen, så man kan gå under den 
og færdes frit på tværs af områderne. Der er ligeledes lavet et urbant 
strøg med shopping, og byrumsinventaret er blevet skiftet ud. (Bære-
dygtige Byer)

Bijlmermeer har stadig mange arbejdsløse, men folk flytter ikke læn-
gere fra bydelen. Placeringen af et gymnasium og et bankhovedsæde 
giver et flow af mennesker ind i området. Nye ejerboliger er begyndt at 
tiltrække middelklassefamilier til området. (Bæredygtige Byer)

Bijlmermeer er på mange måder en lidt ekstrem case, da området er 
så stort og var så monotomt og monofunktionelt. Samtidig ligger det 
tæt på storbyen Amsterdam med de fordele og udviklingsmuligheder, 
det giver. Aalborg Øst er en meget mindre skala, men grebet om at ind-
drage den omkringliggende udvikling og gøre en indsats for at variere 
området i forhold til boligtyper og ejerforhold bør kunne inspirere i alle 
skalaer.

Ill.: 22 Store overdimensionerede bænke er placeret i byrummet for at give folk mulighed for 
at falde i snak og for at danne nye bevægelsesmønstre, ved at bryde de oplagte forbindelses-
linjer. (Bæredygtige Byer)

Ill.: 24 Bijlmermeer efter  nedrivningerne 2008

Ill.: 23  Udviklingen i områderne omkring Bijlmermeer skulle 
forholde sig til området.

De to Cases viser eksempler på. hvordan man 
har forsøgt at gøre op med de modernistiske 
planer. 
Den nye Gellerup plan er en radikal løsning 
i en dansk kontekst, og den viser at man er 
ved at anerkende, at der skal mere og større 
indgreb til for at rykke ved udviklingen i om-
råderne. Gellerup bliver dog stadig kun bear-
bejdet indefra. I Biljmermeer er man gået et 
skridt videre og sætter krav til  udviklingen af 
de omkringliggende områder.
Det er netop det, sygehuset giver mulighed 
for i Aalborg Øst. Ved at sætte krav til udvik-
lingen af sygehusgrunden, kan Aalborg Øst 
løftes med op.
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Aalborg Øst 
Dette afsnit skal belyse de forskellige strukturer i Aalborg Øst. 
Først vil der kort blive set på hele Aalborg, for at sætte Aalborg Øst ind i sin kontekst. Bydelen  
vil blive sat ind i et historisk perspektiv og strukturerne i det store zoom, som udgør en stor del 
af postdistriktet, vil blive gennemgået. Derefter zoomes der yderligere ind, og der laves en mere 
detaljeret gennemgang af funktioner og strukturer for at gå i dybden med dem i forkusområdet. 
Trafikstrukturen, bebyggelsesstrukturen og de åbne strukturer vil blive gennemgået hver for sig, 
hvorefter området vil blive analyseret efter en metode inspireret af Kevin Lynchs tanker om path, 
node, edge og landmarks. Denne analyse vil give et billede på projektområdets stærke og svage 
træk og derved belyse eventuelle potentialer. 
Til sidst opsummeres og det belyses hvordan analysen bruges videre i projektet.

Aalborg Postdistriktet
En stor del af 
9220 Aalborg Øst

Fokusområdet
Aalborg Øst og 
sygehusgrunden

Strukturanalyse 

19Ill.: 25

Ill.: 26-28
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Aalborg
Aalborg ligger i den nordlige del af Danmark, og er, med sine ca. 
102.000 indbyggere, landets fjerdestørste by (Danmarks Statistik, 
2010). Aalborg har været en af landets store industribyer og var i man-
ge år kendt som arbejderbyen med de rygende skorstene. De store in-
dustrier, som for eksempel tobaksfabrikken og Eternitten, er imidlertid 
lukket ned og byen har i løbet af de sidste 40 år ændret sig fra at være 
en industriby til at være en videns- og kulturby. Denne udvikling star-
tede i 1974 med grundlæggelsen af Aalborg Universitet.
Nordkrafts omdannelse fra kraftværk til kulturcenter og opførelsen af 
Musikkens Hus manifesterer dette skifte.

Infrastruktur
Limfjorden går igennem byen og deler den i to med Nørresundby mod 
nord og Aalborg by mod syd. De to sider af Limfjorden forbindes af en 
jernbanebro og en bilbro i midt-vest byen, og en motorvejstunnel i øst. 
Aalborg ligger langt væk fra de øvrige store byer i landet, men er al-
ligevel godt forbundet med infrastruktur og lufthavn. Med fly kan man 
komme til København på en lille time og det tager kun 1 time og 15-20 
minutter at komme til Århus i tog eller bil.

Landskabstræk
Aalborg ligger placeret i et å-delta omgivet af tre kridthøje, som byen 
efterhånden er vokset hen over. 
Ud over Limfjorden, går der flere store landskabskiler ind i byen. Fra 
vest er der et brudt forløb af parker og grønne boligkvarterer, der 
strækker sig ind mod midtbyen. Fra syd går Østerådalen ind langs jern-
banen og kunne, hvis Østerå blev genåbnet, nå helt ind til bymidten. 
Fra sydøst går en kile af marker og derefter parker hen over bakken 
og ind mod byen, og fra øst kommer en sidste kile ind fra Rørdal, kun 
brudt af Aalborg Portlands store kridtgrav. De to sidste kiler er med til 
at afskære Aalborg Øst fra resten af byen, men de understreger også, 
at det er en grøn bydel. Aalborg Øst ligger og soler sig på sydsiden af 
Lerbjerg bakken.

Ill.: 29 På trods af at Aalborg ligger langt fra de øvrige store 
byer er den forholdsvis godt forbundet, særligt i kraft af en 
velfungerende lufthavn. 

Ill.: 30 Terrænet med kridthøje omkring Aalborg.

08

Aalborg

Århus
Tog 1 t 20 m
Bil 1 t 15 m

Odense
Tog 3 t

Bil 2 t 40 m

København
Fly 45 m

Tog 4 t 20 m
Bil 3 t 45 m
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Ill.: 31 Aalborg med den overordnede infrastruktur. Pilene viser de grønne kiler.
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Postdistriktet 9220 Aalborg Øst dækker over et stort geografisk om-
råde på næsten 12 km2. Her bor ca. 16.000 indbyggere, hvilket er mere 
end en middelstor købstad som for eksempel Middelfart. 
Ca. 60% af boligerne i postdistriktet er almene boliger (Forandring og 
Fællesskab 9220 Aalborg Øst 2008). 

Begyndelsen
Aalborg Øst blev planlagt i 60’erne i tidens ånd med modernistiske 
bygninger i en velplanlagt modernistisk plan.
Befolkningen i Aalborg by voksede hurtigt under og lige efter 2. ver-
denskrig, så for at afhjælpe det voksende pres på bymidten planlagde 
man satellitbyen mod øst. Det var den eneste mulighed byen havde for 
udvidelse inden for den daværende kommunegrænse. 
I 1967 blev det første spadestik taget til de første blokke, og op gen-
nem 70’erne kom klyngehuse, rækkehuse og parcelhuskvarterer til. 
Befolkningstallet steg hurtigt i bydelen, på trods af at den generelle be-
folkningstilvækst var begyndt at falde igen i 70’erne. Der boede færre 
og færre i de enkelte boliger, og bymidten var blevet udbygget og sane-
ret, så der var et stadigt behov for nye boliger. (Lybech 2008)

Bydelsens udfordringer
Der var allerede fra starten problemer i bydelen. I samme periode som 
Aalborg Øst blev bygget skød flere af byens parcelhuskvarterer op. 
Middelklassen havde nu fået råd og mulighed for at få egen bolig. Sa-
neringerne i den indre by betød ligeledes, at mange af de socialt bela-
stede familier og personer blev nødt til at flytte derfra. De blev henvist 
til de almene boliger i Aalborg Øst og op gennem 70’erne og 80’erne 
fik Aalborg Øst opbygget et mindre flatterende ry. Politiet blev ofte til-
kaldt og i 1984 blev et nærpoliti etableret(Lybech 2008).

Aalborg Øst - I historien

Ill.: 33 Det første spadestik, 1967. Ill.: 34 I 1984 fik Aalborg Øst sit eget nærpoliti

Kvarterløftet
I 1997 blev Aalborg Øst udtaget som ét blandt 7 områder i hele landet, 
til at deltage i Kvarterløftprojektet(Bjørn 2008). Kvarterløftet gik ud på 
at gøre en helhedsorienteret indsats for bydelen. I Aalborg Øst gik ind-
satsen ud på følgende punkter: Grøn struktur, bedre forhold for sinds-
lidende, bedre forhold for unge, kultur- og fritidsplan, kollektiv trafik, 
grøn guide (kvarterløft).
I 2006 og 2007 udviklede man visionerne for et nyt projekt ”Integra-
tion og Beskæftigelse”, som blev sat i gang i december 2007. Det blev 
videreført og udvidet med projektet ”Forandring og Fællesskab” i sep-
tember 2009 og skal indtil videre løbe frem til midten af 2013. Organi-
sationen bag projekterne er ”9220 Aalborg Øst”. (Forandring og Fæl-
lesskab 9220 Aalborg Øst 2008)

Ill.: 32 I 1965 blev der udskrevet en nordisk arkitektkonkur-
rence. Vinderforslaget blev til det vi i dag kender som Kilde-
parken og Rebildparken

22



Ø���� U�����

N���� T�������

Ø���� S�����

L�������

S������

U����������

S����� T�������

R�����

Ø��������

V������

G��

V����

D��� V������

S��������

F������ S�������

K����

H�������

N����������

A������

K�����

S���������

G������

 9220 A������ Ø��

Ill.: 35 Postnummeret 9220 Aalborg Øst dækker over et stort geogra-
fisk område på næsten 12 km2 og har ca. 16.000 indbyggere.

Projekt 9220 Aalborg Øst er et boligsocialt projekt. Bag 
projektet er der et samarbejde mellem Aalborg Kom-
mune og fire boligforeninger: Himmerland Andelsbolig-
forening, Lejerbo, Fjordblink og Vanggården. Projektet 
bliver yderligere støttet økonomisk af Landsbyggefonden 
og Integrationsministeriet.
Der er tre hovedindsatsområder i projektet: Job og ud-
dannelse, Familieorienteret indsats og Byudvikling, som 
hver dækker over flere delaktiviteter, som for eksempel 
fritidsjob formidling, beboerhøjskole og image. (Foran-
dring og Fællesskab 9220 Aalborg Øst 2008) 
Der er en række medarbejdere tilknyttet projektet. De er 
til dagligt tilknyttet Trekanten, men der er medarbejdere 
og frivillige i hele området.
Der er gjort mange tiltag under projekter. Der kan bl.a. 
nævnes diverse aktiviteter, kurser og undervisning, gade-
medarbejdere og legepatrulje.
En af de helt store succeser er indarbejdelsen af ”De Blå 
Ressourcer” i området. Det er boligforeningernes ejen-
domsfunktionærer (viceværter), der er blevet taget ak-
tivt med i projektet, da det jo er dem, der har den dag-
lige kontakt til beboerne. De kom i efteruddannelse og 
fik bl.a. øget kendskab til forskellig kulturer og øvelse i 
konfliktløsning. Der er etableret et netværk mellem ejen-
domsfunktionærerne i de fire boligforeninger, så de kan 
udveksle erfaringer og viden.(9220 Aalborg Øst)
Et af tiltagene for at forebygge hærværk i området er at 
De Blå Ressourcer ansætter nogle af kvarterets drenge i 
fritidsjob. 
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Da Aalborg Øst i sin tid blev planlagt, blev 
de mange forskellige byfunktioner inddelt i 
forskellige zoner, som tidens planlægnings-
ånd foreskrev. Det betyder i dag, at selv om 
Aalborg Øst er et sammensat område med 
mange forskellige funktioner, er det delt op i 
mere eller mindre lukkede monofunktionelle 
enklaver. Bydelen får derfor ikke glæde af den 
store diversitet, der i virkeligheden er.
Afsnittet belyser hvordan området er opdelt  
i 5 typer zoner: ”landsbyerne”, ”boligenkla-
ver”, ”Institutioner, skoler og indkøbscentre”, 
”erhverv og industri”, og ”universitetet”. For-
uden disse, burde der også være en zone der 
hed trafik, fordi et af de vigtigste formål med 
zoning var at skille biltrafikken fra de øvrige 
funktioner, for at skabe god tilgængelighed, 
trafiksikkerhed samt etablere bilfri og grønne 
boligområder. Trafikzonerne er dog ikke yder-
lige beskrevet i dette afsnit, da de indgår i 
flere af de kommende afsnit.

 

Enklaverne

Ill.: 37 Postdistriktet består af flere enklaver. Nogle små velfungerende lokalsamfund, som landsbyerne, andre monofunktionelle områder, som boligområdet.
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Universitetet 
Mod syd ligger Aalborg Universitet, her er 
boliger, erhverv og størstedelen af universi-
tetets fakulteter. Området ses som en bydel i 
sig selv, og det er her der sker den største ud-
vikling i hele Aalborg Øst. Bebyggelsen er en 
forholdsvis flad og homogen bebyggelse uden 
særlige fikspunkter, og kommunen arbejder 
derfor på at byudviklingen skal skabe hierarki. 

Landsbyerne
Før forstadsbyggeriet gik i gang i slutningen af 60’erne lå der 4 små 
landsbyer i det område der i dag er postdistriktet Aalborg Øst. Sønder 
Tranders ligger syd for universitetet, Øster Uttrup og Øster Sundby 
mod nord og i midten Nørre Tranders.
Kommunen ønsker at bevare landsbymiljøerne, og der er derfor ingen 
planer om decideret byudvikling i de fire små landsbyer.

Service - Institutioner, skoler og indkøbscentre
Servicen er fordelt ud fra, at der ikke må være for langt fra bolig til 
indkøbsmuligheder. Der er flere indkøbsmuligheder fordelt i området, 
men de tre største er vist på kortet.
Der er tre folkeskoler i postdistriktet. Ved Tornhøj er der et større om-
råde udelukkende med institutioner.

Erhverv og Industri
Længst mod Øst er der et stort industriområde, der kun er delvist ud-
bygget. Det fortsætter ud af kortet ud mod Limfjorden og en havn. I 
området skal der kunne placeres større industri, havnerelaterede 
erhverv samt industrivirksomheder med særlige beliggenhedskrav. 
(Kommuneplan2009) Mod syd er den mest markante industri Reno 
Nord, hvis skorsten kan ses fra stort set hele bydelen.

Bolig enklaver
En meget stor del af Aalborg Øst er rene boligområder. En stor del af 
dem er klassiske parcelhuskvarterer, men der er også store områder 
med almene boliger og blokstrukturer. 
Den del af Aalborg Øst, der oftest refereres til, når bydelen omtales, er 
de to store boligområder, Sundvejene og Kildeparken.

Bybåndet
Kommunens plan er at skabe et bybånd, hvor 
fællesbygninger, auditorier, administration, 
bibliotek og pladser koncentreres. Bebyggel-
sen i bybåndet skal være højere end de øvrige 
fakultetsbygninger og således være med til at 
virke samlende og identitetsskabende for uni-
versitetet. (Kommuneplan2009)

Ill.: 38 Nørre Tranders og Nørre Tranders Kirke Ill.: 40 Tornhøj Centeret Ill.: 42 Universitetsbygninger

Ill.: 41 Industriområdet med Reno Nord i baggrunden Ill.: 43 Strukturplan for byudviklingen i Universitetsområdet.Ill.: 39 Blokkene på Ravnkildevej
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Landskab
Aalborg Øst er den yderste del af Aalborg og grænser op til det åbne 
land med marker og læhegn. De to grønne kiler, der går ind mod byen 
og lægger sig omkring Aalborg Øst, gør at der er marklandskab næsten 
hele vejen omkring postdistriktet. Inde i bebyggelsen er der ligeledes 
også meget grønt, oftest i form af store græsarealer.
Bundgårdsparken strækker sig som et grønt strøg fra universitetet til 
Nørre Tranders og imellem bebyggelserne i Kildeparken er der store 
grønne områder.
Landskabet er generelt meget åbent, der er ingen større skovlignende 
områder ud over enkelte felter på markerne og beplantning langs de 
store veje.
Det omgivende landskab og alt det grønne mellem bebyggelsen gør 
Aalborg Øst til en meget grøn bydel og et lavdensitetsområde.

Topografi
Som man kan se i afsnittet ”Aalborg” er Aalborg by bygget mellem fjor-
den og to store kridtbakker. Byen har vokset sig op og over bakkerne og 
Aalborg Øst ligger derfor på den sydøstlige side af bakken Lerbjerg. Det 
højeste punkt ligger i Nørre Tranders og er 55 moh. Fra krydset mel-
lem Budumvej og Humlebakken falder terrænet til 5 moh for enden af 
Humlebakken. Landskabet mod øst er til gengæld helt flade engdrag.
Det store fald i terrænet gør at de lavestliggende hus har problemer 
med oversvømmelser ved kraftig regn (Nordjyske.dk 2009). Den nord-
lige del af sygehusgrunden ligger ligeledes lavt, og der skal derfor også 
her tages hensyn til regnvandshåndteringen.

Aalborg Øst blev for godt fyrre år siden byg-
get på en bar mark.  Det har gjort det mu-
ligt at inddrage landskabet i bebyggelsen fra 
start. Registreringen af landskabet og topo-
grafien skal give et grundlæggende billede af, 
hvordan by, land og højder hænger sammen. 
Placeringen ”ude på marken” gør forbindel-
serne ind til midtbyen meget vigtige, både 
for privatbilisme og med den kollektive trans-
port. De største og vigtigste veje og buslinier 
og en evt kommende letbaneforbindelse er 
derfor registreret for at vise, hvordan bydelen 
er forbundet med resten af Aalborg.

Ill.: 44 Der er meget åbent og grønt i postdistriktet.

Ill.: 45 Aalborg Øst ligger på en sydvendt bakkeskråning.
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Større trafikal infrastruktur
Fra midten af Aalborg Øst er der 6-7 km til bymidten. Det er ca. 10 min 
i bil og 20 min på cykel.
Postdistriktet Aalborg Øst er afgrænset fra Vejgård og resten af Aal-
borg af motorvejen. Der er tre til- og frakørsler tæt ved Aalborg Øst, de  
gør, at Aalborg Øst har rigtig god forbindelse til motorvejen og pend-
lerdestinationer. 
De store veje der forbinder bydelen til den øvrige by, er Humlebakken, 
der går til Vejgård, Universitetsboulevarden, der fører til Gug og den 
sydlige del af Aalborg og Øster Uttrup Vej, der forbinder de store indu-
stri- og havneområder og motorvejen.

kollektiv transport
Der går en del busser til postdistriktet Aalborg Øst, blandt andet på 
grund af Universitetet. De går typisk hver 10. eller 15. minut i hver-
dagene og med lidt større mellemrum om aftenen og i weekenden. I 
ydertimerne kører der natbusser og basisbusser. Bydelen er dermed 
godt betjent med kollektiv transport. I universitetsområdet kører bus-
serne igennem og gør det let at hoppe på bussen. I boligområdet kører 
busserne stort set kun ad de store hovedveje og kommer derved ikke 
ind i boligområdet, ud over en enkelt busvej. Den ligger dog langs et 
parcelhuskvarter, der ikke har samme behov som den øvrige del af bo-
ligområdet.
Regionen, kommunen og NT arbejder på en letbanerute til universite-
tet og det nye sygehus. Der vil i første omgang køre busser i det plan-
lagte letbanetrace.

Ill.: 46 Der går store hovedveje igennem bydelen, som forbinder den med resten af byen. Ill.: 47 Området er godt betjent med kollektiv transport.
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I dette afsnit ses der på funktioner og steder i fokusområdet, som be-
står af boligområdet og sygehusgrunden. Da sygehusgrunden er en 
bar mark vises hele grunden ikke på kortet, for på den måde at kunne 
zoome længere ind.

Sygehusgrunden
Sygehusgrunden er i dag en bar mark med et par gårde og et par kryd-
sende veje. 
Det nye sygehus vil blive på 203.000 m2 og kommer til at rumme de 
samme funktioner som de to sygehuse, Sygehus Nord og Sygehus Syd, 
gør i dag (Nyt Universitetssygehus i Aalborg 2010). På grunden vil der 
også være mulighed for etablering af andre funktioner med tilknytning 
til sygehuset.
Der er endnu ikke offentliggjort planer i forhold til placering af syge-
huset. Da kommunen udarbejder en rammelokalplan for den sydlige 
del af området, kan man forvente at udbygnigen vil begynde her. Det 
er dog op til deltagerne i arkitektkonkurrencen at afgøre den endelige 
placering.

Aalborg Øst
I boligområdet ligger der en del funktioner, som er vigtige for områ-
dets lokalsamfund. De samler sig ved Humlebakken i den tidligere ud-
pegede service zone. Her ligger bl.a. Trekanten, et kulturhus med bibli-
otek, café og scene og det er her 9220 Aalborg Øst projektet holder til. 
Det kommende Sundheds- og Kvartershus kommer til at ligge på Fyr-
kildevej, ud til Humlebakken. I dag ligger der tre blokke, der vil blive 
revet ned. I huset kommer der læger, fysioterapi, sundhedsplejerske, 
motionscenter og meget mere. Man forventer, at huset vil være med 

Ill.: 50 Luftfoto af sportpladsen, skolen og Tornhøj Centeret

Ill.: 48 Principskitse af Sundheds- og Kvartershuset der bliver 
bygget på Fyrkildevej.

Ill.: 49 Tårnhøj Centeret. Her er der en dagligvarebutik, en bager, en frisør og en bankfilial.

Fokusområdet - funktioner og steder

til at skabe mere liv i bydelen og få flere erhvervsdrivende i området, 
samt sætter, mere fokus på sociale og sundhedsmæssige forhold for 
beboerne. (RegionNordjylland2010)
Syd for Humlebakken ligger Tornhøj Centeret, med bl.a. dagligvarebu-
tik, bager, frisør og bankfilial. Lige nord for ligger Tornhøj Gård, som lå 
her før Aalborg Øst blev bygget og har lagt navn til hele Tornhøj områ-
det.
Tornhøjskolen er en af Aalborg Østs tre skoler. Der er ca. 540 elever på 
skolen, der blev bygget i 1972. Til skolen hører en sportshal, Tornhøj-
hallen, og en stor sportsbane med atletik- og boldbaner. 
Langs Tornhøjvej og Venøsundvej ligger der flere forskellige institutio-
ner, og nord for trekanten ligger et fritidscenter med heste og BMX-
bane. I samme område ligger Runderen og en fitnesslegeplads, som  
sammen med flere af stederne i området vil blive beskrevet yderligere 
i afsnittet ”steder” i kapitlet ”Stedets Identitet”.

Kollektiv transport
Langs de store veje ligger en del busstoppesteder, heraf tre på Venø-
sundvej. Venøsundvej er den eneste gennemgående vej i boligområ-
det, ud over de store veje, men den er kun en busvej og er derfor luk-
ket for almindelig trafik.
Øst for universitetet planlægges en letbanestation, og en ny fodgæn-
gertunnel vil gøre det lettere at krydse Universitetsboulevarden ved 
Føtex.

På de følgende sider vil de overordnede strukturer i fokusområdet 
blive gennemgået, trafikstrukturen, bebyggelsesstrukturen og de åbne 
strukturer.
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Ill.: 51 Funktioner i forkusområdet. De blå farver illusterer ting 
der ikke eksisterer endnu, men er planlagt. 29
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Ill.: 52 Infrastrukturen, vejene er mørkeblå og 
stisystemet er lyseblåt.



Trafikstrukturen
Ill.: 56 Humlebakken. For at krydse vejen skal man enten benytte en gang-
bro eller en tunnel.

Ill.: 59 Vej i parcelhuskvarteret Tornhøjparken.

Ill.: 57 Astrupstien. Det omfattende stisystem i området har plads til alle.

Ill.: 58 Universitetsboulevarden er firesporet og meget bred. Her er ikke 
plads til bløde trafikanter.

Ill.: 55 Tunnel under Humlebakken. Tunnellerne er 
typisk mørke og skumle, også om dagen.

Vejnettet i Aalborg Øst er typisk for den tid, det blev planlagt i. Det er 
et separeret trafiksystem, hvor biler og bløde trafikanter, fodgængere 
og cyklister, har hvert sit netværk.
I bil kommer man til området via de store hovedveje, som for eksem-
pel Humlebakken. Humlebakken er firesporet og har en hastigheds-
begrænsning på 70 km/t. Der er hegn i midterrabatten for at forhin-
dre folk i at krydse den. Den er altså udelukkende tænkt som effektiv 
transportåre for biler.
Vejene ind i boligområdet er blinde og tegnet efter et antennesystem. 
Det vil sige at det ikke er muligt at køre rundt i området, man skal ud 
på de store veje for at komme til en anden bebyggelse i området, hvis 
man er i bil.
Som fodgænger, cyklist eller knallert er det derimod let at komme 
rundt i området. Et omfattende stisystem dækker området og det ene-
ste der kan forhindre en i at komme let frem, er hvis man farer vild. 
Stierne er gode og brede og flere steder er der både cykelsti og ”for-
tov” så forgængere og cyklister ikke er i vejen for hinanden. Når stierne 
krydser de store veje er det enten ved en gangbro eller en tunnel.

Trafiksepareringen gør, at der er sikret store områder uden forstyr-
rende trafik, og børn kan for eksempel gå til og fra skole uden at skulle 
krydse bilveje. Ulempen er, at når der ikke kører biler, er stierne ofte 
øde og stisystemerne kan derfor virke utrygge om aftenen. 
I Aalborg Øst er der også problemer med meget hurtige knallerter, der 
gør stierne utrygge for de mere sårbare trafikanter.

Den generelle erfaring er, at trafikseparering skaber øde veje og øde 
stier ved at sprede de mennesker, der færdes i området ud på flere 
systemer i stedet for at samle dem. 

Ill.: 53 Den klassiske by er bygget op med et vejnet, der 
udgør en gridstruktur, der i dag danner hovedveje og 
mindre sammenhængende fordelingsveje. Det gør det 
muligt at krydse byen hurtigt ad hovedvejene eller kører 
igennem og rundt i byens kvarterer. Den åbne struktur 
muliggør flow i de enkelte kvarterer.

Ill.: 54 Den modernistiske ”by” er bygget op med 
er vejnet der består af store hovedveje som den 
klassiske by, men fordelingsvejene består af 
blinde veje i antennestrukturer, der ikke gør det 
muligt at kører rundt i eller igennem et område, 
kun ud og ind ad samme rute. Den lukkede struk-
tur udelukker flow og medfører bl.a. at kollektiv 
transport har svært ved at lægge funktionelle ru-
ter, og politiet har svært ved at patruljere. 
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Ill.: 60 Bebyggelsesstrukturen i Aalborg Øst er 
meget åben.



I dette afsnit ses der nærmere på bebyggelserne i boligområdet.
En stor del af bebyggelserne i området ligger som øer i et grønt græs-
hav, kun forbundet af stisystemet. Det er hovedsageligt boliger. De kan 
deles op i kategorierne blokke, parcelhuse og tæt-lav.

De to parcelhuskvarterer ligger i hvert sit hjørne af området og er luk-
ket om sig selv. 
Kategorien tæt-lav dækker over flere forskellige boligtyper. I Kildepar-
ken er det gårdhuse, der ligger i klynger omkring blokkene. På Sundve-
jene er der større variation i typerne af tæt-lav bebyggelse, de har flere 
og forskellige etager, og flere steder er terrænforskellene udnyttet 
så den enkelte bolig har en etage til den ene side og to til den anden. 
Blokkene er forholdsvis lave, de har kun to-tre etager. I Kildeparken lig-
ger de i klynger med gavlene vendt mod parkeringspladserne, på de 
nordlige sundveje ligger de stort set på række og de sydlige sundveje 
ligger de tæt sammen med udnyttelse af terrænet, så hver blok har 2 
og 3 etager.
En stor del af boligerne har egen have, de øvrige har altan.
Kategorien ”andet” dækker over for eksempel institutionsbygninger og 
indkøbscenter. Bebyggelsen i denne kategori ligger i et bånd mellem 
boligerne, som uens voluminer, og uden indbyrdes relation. 

Bebyggelsen i Aalborg Øst er typisk for en bydel fra 70’ernes velfærds-
projekt, med fokus på lys, luft og grønt. Bebyggelsen er dog primært 
inspireret af en amerikansk byggestil, der er langt mere horisontal end 
den europæiske. Skalaen og forbindelsen til de store uderum er i stør-
stedelen af området dårlig. Særligt i blokkene og til dels tæt-lav bebyg-
gelsen er meget ensartet, og det kan her være svært at skelne den ene 
bygning fra den anden.

Bebyggelsesstrukturen

Ill.:65 Der ligger parcelhuse både i den nordlige og sydlige del af området.

Ill.: 66 Oddesundvej, man parkerer sin bil uden for boligområdet og går 
ind til sin bolig.

Ill.: 63 Blåkildevej. Blokkene har to-tre etager, nederste etage har direkte 
adgang til egen have.

Ill.: 64 Tambosundvej. På den anden side af huset er der kun 2 etager.

Ill.: 62 Ravnkildevej. Gårdhusene ligger i klynger og har 
egen have ud til de grønne områder.

Ill.: 61 Aalborg Øst har flere forskellige bebyggelsesty-
per.   De dækker parcelhuse, tæt-lav bebyggelse, blokke 
og ”andet”, der dækker små og store bygninger, der ikke 
passer i de andre kategorier.
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34 Ill.: 67 Strukturen i Aalborg Øst er udpræget åben.



Åbne strukturer
De åbne strukturer er karakteristiske for Aalborg Øst. Sammenligner 
man bebyggelsestætheden med Aalborg midtby ser man tydeligt hvor 
åben strukturen er (se nedenfor).
Skalaen i boligområdet skiller sig ud fra den typiske 60’er-70’er plan 
som for eksempel Gellerup eller Høje Gladsaxe, hvor bebyggelsen 
enten er meget højere eller står tættere. De store åbne vidder og 
forholdsvis lave bygninger får områderne imellem ”øerne” til at virke 
endnu større og udefinerede. Der er meget langt til den menneskelige 
skala med smallere gader og stor variation, man finder i bymidten.
Inde i flere af de bebyggede ”øer” er det parkeringspladser, der opta-
ger de åbne rum. Mellem ”øerne” er der græsplæner. Det får området 
til at fremstå meget grønt, men også ensformigt, da der ikke er nogen 
større variation på de store græsarealer. Der er ikke noget tydeligt hie-
rarki i de åbne arealer i boligområdet.
Nogle steder er der plantet vilde blomster, så der i stedet for græspla-
ne er en blomstereng.
Der bliver i øjeblikket arbejdet på en plan for regnvandsopsamling. For-
målet er at en stor del af boligområdet vil kunne håndtere regnvandet 
inde i området i stedet for at lede det ud i kloakkerne. Det vil kræve 
større regnvandsbassiner, hvilket vil skabe nye elementer i landskabet 
mellem boligerne.

Sygehuset bygges mod syd. Planlægningen er endnu ikke så langt frem-
skreden, at man kender den kommende struktur, og hvor åben den vil 
være. 
Mod øst åbner marklandskabet sig, og ind til videre er der ingen planer 
og at udbygge her. Det flade landskab gør, at man kan se langt ud over 
markerne.

Ill.: 75 Stort græsarel øst for Astrupstien, i den fjerneste ende er der en 
lille bakke.

Ill.: 72 Mod syd og øst er der udsigt over de store åbne og 
flade vidder ud over markerne, lige til den næste bakke 
skyder op.

Ill.: 73,74 Bebyggelsestætheden er langt større i Aalborg centrum end i Aalborg Øst

Ill.: 76 Grønt areal langs boligerne på Hvalpsundvej.

Ill.: 77 Blomestereng mellem institutionerne på Venøsundvej, der om 
sommeren står i fuld flor. 

Ill.: 78 Kig fra Budumstien op mod bebyggelsen på Blåkildevej.

Aalborg Øst Aalborg Midtby

Ill.: 68 Høje blokke der ligger frit i landskabet, som Høje 
Gladsaxe.

Ill.: 69 Lidt lavere blokke der ligger tættere sammen, 
som i Gellerup.

Ill.: 70 Lave blokke der ligger langt fra hinanden i grup-
per, som i Aalborg Øst.

Ill.: 71 Klassiske huse i forskellig højde der ligger tæt, 
som i de gamle bymidter.
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”The Image of Aalborg Øst”
Path: Gader, stier og lignende hvor folk 
bevæger sig.

Node: Vejkryds, knudepunkt, typisk hvor 
paths mødes/krydser.

Edge: Kanter eller grænser som skov-
bryn, bykant eller barrierer som store 
veje

Districts: Områder med samme identitet 
eller karakter.

Landmark: Let genkendelige elementer, 
der fungerer som eksternt reference-
punkt. Det kan både være synligt eller 
mentalt, som for eksempel en høj byg-
ning eller en funktion.
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500m100Ill.: 79 Aalborg Østs mentale kort viser at der er nogle 
meget store barrierer i form af hovedvejene i bydelen.
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The Image of The City
I bogen, The Image og The City, undersøger Kevin Lynch, hvordan folk 
opfatter og organiserer byen, når de navigerer rundt i den. Han mener, 
at folk opfatter og forstår deres omgivelser på en bestemt og forud-
sigelig måde. De danner mentale kort, der indeholder elementerne 
path, edge, node, district og landmark. (Lynch 1960)
Ved at kortlægge disse elementer i en by, kan man lave et ret nøjag-
tigt billede på, hvordan den opfattes af brugerne. Kevin Lynchs byana-
lysemetode kan også overføres til mindre områder eller landskaber og 
kan fungere i mange forskellige skalaer.
Lynch får brugerne af byen til at ”tegne” kortet. I denne analyse er der 
mappet typiske træk ud fra egne observationer og enkelte samtaler 
med folk fra området.  

Aalborg Østs mentale kort
Der er i analysen hovedsageligt taget udgangspunkt i en fodgængers 
perspektiv. Var man i bil ville særligt paths være betydeligt anderledes.   

Paths
Når man navigerer rundt i det omfattende stisystem i området, er der 
tre overordnede paths, som binder hele området sammen. De fører 
alle ind mod centrum af området, fra hvert sit hjørne. På den måde 
dækker de hele området og mindre stier kan koble op på dem og der-
med blive en del af det store netværk af stier.

Nodes
Hvor disse stier møder hinanden eller andre større stier, opstår der no-
des. Der sker typisk mere omkring disse nodes, da der her er en fortæt-
ning af folk og aktiviteter.
Ligeledes opstår der nodes, hvor de store veje mødes. Fodgængere vil 
ikke opleve disse, men de har stor betydning for bilisterne, som noget 
af det eneste, der bryder den ellers uforstyrrede biltrafik.

Edges
Der er på kortet markeret tre forskellige edges. Den kraftige massive 
markering er de edges, der bliver markante barrierer for flowet mellem 
de forskellige områder. Humlebakken og Universitetsboulevarden er 
store barrierer. Det er store veje, der umiddelbart ikke er til at krydse. 
Humlebakken deler boligområdet i to og særligt omkring Trekanten og 
Tornhøj Centeret forhindrer den området i at få et velfungerende sam-
lingspunkt. Universitetsboulevarden afskærer området fra universitets 
området og den udvikling, der er der. Tranholmvej har samme effekt 
mod erhvervs- og industriområdet.

De smalle massive markeringer viser ”Bykant”. Her er der en klar over-
gang og kant mellem området og landskab eller anden bebyggelse.

De brudte edges er kanter inde i boligområdet. Nogle steder kan de 
virke forstyrrende og forhindre, at man kan navigere let, som for ek-
sempel beplantningen omkring byggepladsen, mens de andre steder 
er med til at definere rummet, som ved den sydlige del af Astrupstien. 
Generelt er der flere forstyrrende kanter og for få definerende kanter 
i området.

Districts
På kortet er der markeret fem districts. Parcelhuskvartererne kunne 
også være markeret, men de svarer til så mange andre steder i byen og 
for den sags skyld også i landet. Districterne er Nørre Tranders (lands-
byen), Smedegård (typisk modernistisk), Tornhøj (bygget på bakken), 
erhvervs- og industriområdet og universitetsområdet.

Landmarks
Der er markeret seks landmarks. De tre yderste er enten markante i 
landskabet eller i aalborgensernes bevidsthed. Det er Nørre Tranders 
kirke, Forbrændingen (Reno Nord) og Føtex. Centralt i området er der 

også tre landmarks, men de er svage. Det er 
Tornhøj Centeret, Kulturhuset Trekanten og 
Runderen, som er en stor rund græsplæne, 
hvor der ofte er aktiviteter.
Indkøbscentrene bliver landmarks i kraft af 
deres funktion, der gør dem til fælles refe-
rencepunkt for beboerne i området og byen. 
Trekanten er ligeledes et landmark i kraft af 
sin funktion, men kunne være langt stærkere 
ved visuelt at fremstå tydeligere i landskabet 
og referere til mere end kun sin egen tilstede-
værelse. Et stærkt landmark fungerer som re-
ference og ikon for mere end ”bare sig selv”.

Det mentale kort viser både svage og stærke 
træk i Aalborg Øst. 
De tre paths er med til at samle flowet i områ-
det og føre det mod et centralt område. Det 
centrale område er desværre svagt og brydes 
af Humlebakken som en stor barriere. Mod 
syd afskærer Universitetsboulevarden bolig-
området fra universitetet og sygehusgrunden.
Hele området kan deles i flere districts. Det vil 
sige, at de allerede har hver deres identitet, 
på godt og ondt. Det øger muligheden for at 
forstærke forskellighederne i kvartererne og 
derved skabe større og stærkere identiteter 
og tilhørsforhold, men i dag skaber det også 
en mental afstand mellem de forskellige om-
råder.
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Aalborg Øst ligger i udkanten af Aalborg, adskilt fra centrum af motor-
vejen. Det er derfor et sted byens øvrige borgere ikke lige ”kommer 
forbi”, med mindre de har et bestemt formål med det.
Postdistriktet 9220 Aalborg Øst, er stort. Landsbyerne og Universite-
tet refereres til med deres eget navn og det er derfor hovedsageligt 
boligkvarteret, der refereres til når der tales om Aalborg Øst. Det kom-
mer til udtryk i afsnittet ”Enklaverne”, hvor det tydeliggøres at postdi-
striktet er delt op i flere enklaver, der ikke umiddelbart har noget med 
hinanden at gøre.  
Infrastrukturen i området er indrettet så den tjener to formål. Det ene 
er at binde postdistriktet sammen med resten af byen, som de store 
veje gør det, den anden er at betjene de enkelte enklaver. Der er kun få 
veje, der fungerer som tværgående interne veje, og derfor er det stort 
set kun stisystemet, der kobler enklaverne sammen på tværs. 
De store veje fungerer som edges i bydelen og virker som store barri-
erer i området. De understreger de manglede sammenhænge mellem 
enklaverne og skaber større afstande både fysisk og mentalt, da de er 
svære at krydse.
Aalborg Øst er altså dårligt bundet sammen med de omkringliggende 
områder. Det er med til at isolere bydelen og forhindre den i at udnyt-
te, at den ligger ved siden af universitetet. Dette kunne ellers tilføre en 
stærkere social kapital, der kunne styrke beboersammensætningen.
Forbindelsen mellem Aalborg Øst og sygehusgrunden bliver dermed 
meget vigtig i udarbejdelsen af strukturplanen.

Funktionerne i Aalborg Øst er vigtige for området for at fungere som 
lokalsamfund. Tornhøj Centeret og skolen fungerer som en slags cen-
trum i området, selv om det er svagt. Centeret og skolens bygninger er 
nedslidte og langt fra bevaringsværdige, men funktionerne er derimod 
vigtige. Trekanten og Tornhøj Centeret er begge landmarks i området, 
men de ligger på hver sin side af Humlebakken og kan derfor ikke for-
stærke hinanden. Det nye sundheds- og kvartershus vil blive et stærkt 
landmark, og for at gøre det stærkt for hele området bør forbindelser-
ne mellem de forskellige funktioner være gode.

Planerne om at anlægge en letbane fra midtbyen og ud til universitetet 
vil styrke områdets forbindelse til den øvrige by. Placeringen af ende-
stationen station mellem universitetet og sygehusgrunden gør dog, at 
de mange beboere i boligområdet ikke får glæde af den.
Den meget åbne og lave bebyggelsesstruktur i boligområdet gør ligele-
des, at der ikke er noget tydeligt hierarki i udearealerne. Der er ikke et 
klart aktivt centrum. Det gør, at der er mangel på attraktive mødeste-
der. Adskillelsen og spredningen af trafikanterne gør det utrygt at fær-
des og ensformigheden gør afstandene store, både fysisk og mentalt.

Opsummering på strukturanalysen
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Forbinde
Der er mangel på forbindelser imellem byens dele. Hvis universitetet 
og sygehuset bliver bedre forbundet med boligområdet kan deres res-
sourcer, fysiske, økonomiske og sociale, være med til at løfte boligom-
rådet. 

Koncentrere og variere
Der mangler hierarki og forskellighed i uderummene og der mangler 
et klart centrum, hvor man let kan finde bydelens centrale funktioner. 
Ved at koncentre og variere vil man kunne skabe disse tre ting og de 
enkelte steder forstærkes hver i sær, og det vil tilsammen gøre hele 
området stærkere.

Ill.: 80

Ill.: 81
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Stedets Identitet
I dette afsnit vil stedets identitet blive belyst fra to perspektiver. 
Først betragtes Aalborg Øst som et sted i sig selv, og har som sted og bydel en identitet eller et 
image, der præger opfattelsen af bydelen og dens beboere. Spørgsmålet er: svarer den opfat-
telse, folk udefra har af bydelen, til beboernes? Birgitte Mazanti arbejder i sin ph.d, Fortællinger 
fra et sted, med begreberne indefra- og udefraperspektiv eller forståelse. Med udgangspunkt i 
disse begreber analyseres Aalborg Østs situation.
Derefter vil stedets identitet blive behandlet ud fra uddrag af Christian Norberg-Schulz og Kevin 
Lynchs tolkning af stedet, og deres identitetsbegreber vil blive brugt i en analyse af udvalgte ste-
der i Aalborg Øst.
Til sidst sammenfattes hvordan stedets identitet anvendes videre i projektet.

41Ill.: 82



stedsforståelse
Udefra- og indefraperspektiv
I Ph.d.-afhandlingen, Fortællinger fra et sted, arbejder Birgitte Mazanti 
med begreberne udefra- og indefraperspektiv med udgangspunkt i et 
socialt belastet boligområde. 
Der tages udgangspunkt i Mazantis tolkning og brug af Doreen Mas-
seys tilgang til stedet.

Mazanti ser på Masseys begreb ”A sence of place”. Hun oversætter 
det til Stedsforståelse, som omfatter stedsfølelse, stedsfornemmelse, 
stedstilknytning og stedsidentitet. Hun skriver: ”Dette begreb bygger 
således på den reflekterede som den ureflekterede, sansede og følende 
menneskelige individuelle og kollektive omgang med stedet.” (Mazanti 
2002 s. 70)
Forskellige mennesker oplever steder forskelligt, derfor er steders 
”sense” eller identitet, ifølge Massey, et flydende begreb i forhold til 
hvem der oplever det. Man skal se stedet i forhold til de sociale rela-
tioner, som knyttes til det, i forhold til tid, rum og kontakten til andre 
steder og derfor kan stedet og stedsforståelsen ikke ses som en lukket 
enhed.(Mazanti 2002)
Ifølge Mazanti skal et sted ses ”…som unik for den enkelte i forhold til 
den individuelle måde at opfatte stedet på – en opfattelse, som dels er 
grundet i det enkelte individs brug af, oplevelse og erfaring med et gi-
vent sted, dels en opfattelse, som udspringer af kollektiv erfaring.” (ma-
zanti 2002 s. 70)
Denne kollektive erfaring kan for eksempel være dårlige erfaringer 
med oplevet kriminalitet, utryghed, andenhåndsfortællinger om krimi-
nalitet eller lignende. Et sted kan altså ikke forstås udelukkende ud fra 
én historie, men man må sammensætte stedsforståelsen ud fra mange 
forskellige historier (Mazanti 2002).

Indefraperspektivet er den forståelse ”folk indefra” har af stedet. Det 
vil sige beboere og andre, der har en hyppig gang i området. De vil have 
en langt mere nuanceret stedsforståelse for området (Mazanti 2002). 
Indefraperspektivet er altså sammensætningen af beboernes opfat-
telse og relationer til stedet.

Mazantis udefraperspektiv er rettet mod en mere planpolitisk tilgang 
til området og omhandler hvilke processer, redskaber og strategier, der 
rettes mod det belastede boligområde. For at gøre det mere opera-
tionelt i forhold til at arbejde med Aalborg Østs image og identitet i 
forhold til resten af byen, vil det i dette projekt være den forståelse 
”folk udefra” har.  

Udefraperspektivet er altså den forståelse ”folk udefra” har af stedet. 
Det omfatter den kollektive erfaring og den dominerende menings-
horisont (de historiske, kulturelle og kontekstuelle betingelser, ofte 
udtrykt gennem eksperter som byplanlæggere og arkitekter) (Mazanti 
2002). Begrebet omfatter altså og mediernes og politikernes italesæt-
telse af stedet, som det for eksempel har været problematiseret i den 
nylige ”ghettodebat”. 

Særligt når det gælder socialt belastede områder kan der være en stor 
forskel på udefra- og indefraperspektivet. Folk udefra tror de ved, at 
der er mange problemer af bestemte karakterer i området, mens det 
for beboerne kan være helt andre problemstillinger, der opstår i hver-
dagen og måske slet ikke i samme problematiske grad, som folk udefra 
tror. (Mazanti 2004)
Dette billede går igen når man ser på Aalborg Øst.

Aalborg Øst udefra og indefra
I en undersøgelse om Aalborg Østs symbolske profil, foretaget i for-
bindelse med INTERLOC-projektet, har man i en spørgeskemaundersø-
gelse spurgt borgere i Aalborg, hvilken bydel de helst og helst ikke vil 
bo i. Derudover har man lavet kvalitative interviews. 

I samme undersøgelse opstillede man en social profil af Aalborg Øst, 
afgrænset ud fra postdistrikt 9220. Det viste sig, at Aalborg Øst ikke 
skiller sig synderligt ud fra Aalborgs generelle profil, i forhold til ar-
bejdsløshed mm, men dog med en tendens til at gå en smule til den 
negative side. Det skal dog tages med, at der er stor forskel på de for-
skellige områder i porstdistriktet. I boligområdet, der i dette projekt 
defineres som Aalborg Øst, vil der være en større koncentration af pro-
blemer.
På spørgsmålet om, hvor man helst ikke ville bo i Aalborg, blev Aalborg 
Øst dog alligevel topscorer med 37,9 %. I undersøgelsen skulle man no-
tere en 1. og en 2. prioritet, og over halvdelen havde Aalborg Øst på 
deres 1. prioritet som sted, de ikke ville bo. (Skjøtt-Larsen 2008)
Det giver et ret stærkt billede af, at aalborgenserne ikke ser Aalborg 
Øst som et sted, de vil identificeres med. Et billede som går igen i de 
interviews, der blev lavet. En mand i 30’erne udtaler:

”Jeg [har] absolut ikke lyst til at bo i Aalborg Øst, fordi jeg forbinder 
Aalborg Øst med den lavere sociale del af Aalborg. Men igen afhængigt 
af hvor i Aalborg Øst. Men når postnummeret 9220 nævnes, så er det 

42



Aalborg Øst i manges opfattelse, og det er lig med dårlig social status.” 
(Skjøtt-Larsen 2008 s.23)

Han giver udtryk for, at han godt er klar over, at Aalborg Øst er en sam-
mensat bydel, men alligevel får hele bydelen prædikatet ”dårlig social 
status”.
Det viser, at man identificerer sig med det sted, man bor og vælger bo-
sted ud fra, hvor man kan identificere sig med de værdier, der tillægges 
stedet.
En kvinde der bor i Aalborg Øst er dog ikke helt enig med de andres 
billede af Aalborg Øst:

”Jamen, det er familiemennesker, der meget bor herude. De fleste af 
dem, der bor heromkring, hvor jeg bor i hvert fald. Så det er familier 
med børn og et stille og roligt kvarter. Dejligt grønne områder er der, og 
stisystemet, der er herude, er jo enormt godt.” (Skjøtt-Larsen 2008 s.25)

Ligesom kvindens udtalelse, viste den kvantitative undersøgelse, at 
beboere fra Aalborg Øst er glade for deres bydel. 65,1 % af dem, der 
allerede boede i Aalborg Øst, valgte det som det sted, de helst vil bo. 

Der er altså en klar forskel på udefra og indefra forståelse af Aalborg 
Øst. Den dominerende udefraforståelse af bydelen er, at det er et sted 
for de socialt lavest stillede og ikke et attraktivt sted at bo. Det er ikke 
et sted ret mange kan eller vil identificere sig med. Derimod er den 
enkelte beboers og indefra forståelsen langt mere positiv. Folk virker 
glade for at bo i Aalborg Øst. Der er endda blandt de unge en tendens 
til, at der er en stærk identitet i at komme fra 9220, og det er noget, 
de er stolte af (fortalt af Dorit Wirum-Andersen, projektleder på 9220 
Aalborg Øst projektet, 03092010).

Ill.: 83 Graffiti i en af tunnelerne i Aalborg Øst.
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Steder
Mazanti og Masseys tolker stedets identitet som et resultatet af de so-
ciale relationer, der knytter sig til stedet, giver en forståelse for stedet 
i forhold til de værdier der tillægges det. Der er i projektet ikke gået 
yderligere ind i at undersøge relationerne til enkelte steder i Aalborg 
Øst. Så for at få en metode til at undersøge specifikke steders identitet 
inddrages nogle af de klassiske teoretikere, Christian Norberg-Schulz 
og Kevin Lynch, der i højere grad end Massey tager udgangspunkt i ste-
dets lokalitet og fysiske omgivelser, når de beskriver stedets identitet. 
De vil blive brugt til at analysere seks steder i Aalborg Øst. Stederne er 
et udvalg af landmarks og nodes fra afsnittet ”The Image of Aalborg 
Øst” og yderligere to steder, der besidder nogle kvaliteter som vurde-
res til at kunne bruges i det videre design.
 
Orientering og Identitet
Christian Norberg-Schulz arbejder med begrebet livsverden. Det er 
den helhed, som vi selv, andre, samfundet og tiden m.m. danner. Ste-
det er livsverdens synlige manifestationen. Denne manifestation må 
medføre, at stedet har en identitet. Denne identitet dannes af de to 
kategorier rum (eller afgrænsning) og karakter(Norberg-Schulz 1994).
Rum er den tredimensionelle organisering, der skaber stedets fysiske 
omgivelser. Karakteren er den generelle atmosfære, der er på stedet. 
(Norberg-Schulz 1976)
Når en person befinder sig et sted, er han simultant lokaliseret i rum og 
eksponeret for en bestemt karakter. De to psykologiske funktioner, der 
følger dette er: Orientering og identifikation. 
For at man kan få det eksistentielle fodfæste skal man kunne orien-
tere sig, man skal vide hvor man er og man skal kunne identificere sig 
med omgivelserne. Man skal vide ”hvordan” man er i et bestemt sted. 
(Norberg-Schulz 1976) 
Han mener, at menneskelig identitet i høj grad er en funktion af steder 
og ting. Når man skal fortælle hvem man er, siger man typisk for ek-
sempel ”jeg er New Yorker”, altså at den menneskelige identitet forud-
sætter identiteten af stedet.
Identifikation og orientering er primære aspekter for menneskets væ-
ren-til-i-verden. Derfor er identifikation basis for menneskets følelse af 
at hører til. (Norberg-Schulz 1976)
Det er derfor vigtigt, at det sted man identificerer sig med har en po-
sitiv identitet. Det får pludselig stor betydning, om man kommer fra 
en af de mange nedslidte betonblokke ved en af de mange store græs-
plæner, eller om man kommer fra lige præcis den blok med ”det” sær-
præg, der ligger ved siden af netop ”det” sted. Tilhørsforholdet og den 

værdi et bestemt sted har, bliver langt stærkere, hvis alt ikke er ens og 
anonymt. Ifølge Norberg-Schulz vil det have en afsmittende effekt på 
den opfattelse, de mennesker, der bor der, har af sig selv og hinanden.

Identifikation er dermed meget vigtig, men det fulde billede af iden-
titeten indebærer, også orientering. man skal vide, hvor man er for til 
fulde at forstå, hvordan man er.
For at kunne orientere sig skal man kunne danne et godt billede af om-
givelserne. Dette giver Lynch et godt strukturelt bud på. Han går dy-
bere ind i at karakterisere stedets struktur, og hvordan man orienterer 
sig via det mentale kort med nodes, landmarks osv. som vist og brugt i 
afsnittet ”The image of Aalborg Øst”.
I “A theory of good city form” definerer han desuden identitet som: 
“... the extent to which a person can recognize or recall a place as being 
distinct from other places – as having a vivid, or unique, or at least a 
particular character of its own.” (Lynch 1981 s. 131)
Orientering og identitet hænger altså sammen, da det er identiteten, 
der gør, at man kan skelne steder fra hinanden og på den måde orien-
tere sig om, hvor man er. Men man skal kunne orientere sig, før man 
kan identificere stedet.
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Steder i Aalborg Øst
På de næste sider vil seks udvalgte steder fra Aalborg Øst blive analy-
seret ud fra Rum, Karakter og Brug. Det skal give et grundlæggende bil-
lede af deres identitet hovedsageligt ud fra Norberg-Schulz og Lynches 
tolkning af stedet identitet. 
• Rum, og dermed også orientering, dækker stedets afgrænsning 

og placering. 
• Karakteren dækker de identificerbare elementer som materialer, 

farver, lys og genstande.
• Brug er både en del af karakteren, men vil tilnærme sig en idé om 

de sociale relationer, der knyttes til stedet.

Ill.:84 De seks steder, som beskrives i dette afsnit.

44



Tornhøjgårds gamle have Runderen

Rum
Den gamle have er klart afgrænset af hegn og buske. Den ligger ved den gamle Tornhøj-
gård, der har givet navn til området.
Karakter
I den gamle have er der krogede frugttræer, store løvtræer og tætte nåletræer. De 
mange gamle træer og tilvoksede bede giver en fornemmelse af historien. Haven er 
grøn og blomstrende om foråret og sommeren.
Brug
Haven er næsten helt skjult udefra og ligger som en lille hemmelig tidslomme. Det er i 
dag en privat have.

Rum
Runderen er en flad bakke der ligger ved Astrupstien, på et af de store græsarealer i Kildepar-
ken. Bygningerne på Blåkildevej, beplantning og Astrupstien afgrænser området.
Karakter
På det store flade græsareal stikker Runderen op som en stor bule i græsplænen. Den har for-
holdsvis stejle kanter og er cirkelrund. Mellem bakken og Astrupstien er der sand som underlag 
for en fitnesslegeplads. På jordvoldene udenom vokser der vilde blomster, der står i kontrast til 
den plejede græsplæne.
Brug
Runderen bliver brugt som mødested og aktivitetsplads for børn og unge. Fodboldmål gør det 
muligt at spille fodbold.

Ill.: 85-88

Ill.: 89-92
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RUM
Trekantens bygning ligger tæt ved tunnellen under Humlebakken. Bygningen ligger alene 
og er omkranset af græseng, bevoksning og stier med nordvest og boligblokke og Humle-
bakken mod sydøst.
KARAKTER
Trekanten ligger i en rød murstensbygning med mange kanter og variationer. Ud over de 
tunge mursten er der større glaspartier, der i form og materialer står i kontrast til murste-
nene. Indenfor er gangarealerne præget af plakater og opslag for kommende arrangemen-
ter.
BRUG
Trekanten er et kulturhus, der rummer mange funktioner, bl.a. bibliotek, scene og café. 
9220 projektet holder til i bygningen, og her er mange arrangementer som for eksempel 
foredrag og kurser.

Rum
Tornhøj Centeret ligger ved Humlebakken, for enden af en stor parkeringsplads. Flag og 
lygter er det eneste, der rager op på pladsen, ud over de mange træer, der afskærmer 
området fra det omkringliggende.
Karakter
Centeret er rundt og beklædt med stålplader og forretningernes skilte. Det er hovedsage-
ligt kolde og grå farver der dominerer. Belægningen består udelukkende af asfalt og grå 
fliser. På pladsen står en enlig granitskulptur side om side med et skævt cykelstativ.
Brug
Centeret indeholder dagligvarebutik, bager, bank og frisør. Det dækker dermed beboernes 
basale behov. Centeret benyttets flittigt af de ældste elever på skolen, der ligger lige ved 
siden af.

Trekanten Tornhøj Centeret

Ill.: 93-97

Ill.: 98-101

46



Rum
Atletikbanen ligger bag skolen. Det er en stor åben flade, klart afgrænset af høj og tæt be-
voksning. Kun enkelte steder er der åbnet op, så man kan komme derind.
Karakter
Atletikbanens løbebane er i den klassiske rød-orange belægning med hvide opstregninger.  
Til nogle af atletikfaciliteterne er der sandkasser, men ud over det, er der kun græs som 
belægning.
Brug
Atletikbanen og fodboldbanen hører til skolen og Tornhøj Hallen, som ligger i umiddelbar 
forbindelse med skole og baner.

Rum
Rundkørslen er krydset mellem Universitetsboulevarden/Egensevej og Tranholmvej/Had-
sund Landevej. Ind mod Aalborg Øst og boligområdet er der lukket helt af med tæt kratbe-
voksning og træer. Mod syd åbner marklandskabet sig. Det er her sygehusgrunden ligger.
Karakter
Rundkørslen er selvfølgelig hovedsageligt præget af vej og asfalt. Vejkanten er græsbelagt. 
Midt i rundkørslen står der nogle mindre træer omkranset af hæk. Inventaret består af 
vejskilte og kantpæle. Om natten er der lys i rundkørslens midte.
Brug
Det er kun biler og tungere køretøjer, der benytter rundkørslen. Cyklister bliver ledt uden 
om i god afstand, og der er slet ikke lagt op til, at fodgængere skal komme her.

RundkørslenAtletikbanen

Ill.: 102-105 Ill.: 106-109
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Opsummering på stedets Identitet
Når man ser på indefra- og udefraforståelsen af Aalborg Øst, er der 
stor forskel på dem. Udefraforståelsen af Aalborg Øst er ret negativ. 
Den kollektive erfaring er præget af historier om kriminalitet og meget 
lav social status.
Som beskrevet i afsnittet ”Aalborg Øst - i historien”, er det en kollektiv 
erfaring der er dannet helt tilbage fra bydelens ”barndom”, hvor det 
allerede fra starten var socialt udsatte familier, der flyttede til bydelen.
I dag er det samme billede, der præger opfattelsen af Aalborg Øst ude-
fra. Det fremgår af mandens udtalelse på side 43. 
Folk, der bor i området, er glade for at bo der. På trods af at statistik-
ker fortæller om problemer i området, og en enkelt afdeling endda er 
kommet med på regeringens ghettoliste, ser beboerne en anden og 
positiv side af deres boligområde. 
Den negative kollektive erfaring og udefraforståelsen kan være selv-
forstærkende og gøre, at resourcestærke folk udefra ikke flytter til 
området. Det er derfor en udfordring hvordan man kan påvirke ude-
fraforståelsen og gøre den kollektive opfattelse positiv. Som nævnt er 
den kollektive opfattelse også en del af indefraforståelsen og påvirker 
dermed beboerne.

Strukturanalysen viste at der er mange ens steder i Aalborg Øst. Store 
dele af bebyggelserne ligner hinanden, og de store græsarealer er for-
holdsvis ens. Det svækker orienteringen og dermed tilhørsforholdet til 
ens bolig hvis det er svært at kende den fra alle de andre.
Dette projekt afgrænser sig fra at behandle udviklingen af selve bolig-
bebyggelsen. Fokus er at undersøge om der kan skabes større variation 
i udearealerne i området og dermed skabe unikke karaktere, der vil 
skabe identitet i boligområdet.
Det er desuden vigtigt at bydelen har nogle stærke fælles steder, som 
kan samle og skabe fælles referencepunkter både for bydelen og for 
resten af byen. 
I projektet er der derfor fokuseret på at skabe enkelte stærke og gode 
referencepunkter som kan have en afsmittende effekt på resten af om-
rådet.

De seks steder, der er analyseret ud fra en kombination af dele af Lynch 
og Norberg-Schulzs teorier om stedets identitet, vil få forskellig betyd-
ning i det endelige design. 
Tornhøjgårds gamle have og Runderen er grønne steder der allerede 
har en stærk identitet. Haven vil kunne åbnes og bruges som offentlig 
have, den tilhørende gård kan ligeledes få en offentlig funktion. Runde-
ren bruges til forskellige aktiviteter, og dette kan forstærkes og bruges i 
forhold til omkringliggende arealer. 
Trekanten og Tornhøj Centeret er, i følge  analysen ”Image of Aalborg 
Øst”, begge landmarks og vigtige funktioner i området. Deres place-
ring og steder er dog ikke af så stor betydning. Trekanten ligger mere 
eller mindre alene og gemt og Tornhøj Centeret er slidt. De kan derfor 
begge flyttes til bedre locationer. 
Atletikbanen er i dag gemt godt af vejen, de aktiviter, der kunne være 
på den, bliver ikke brugt til at skabe liv i området. Den vil i det videre 
design blive yderligere detaljeret, ud fra at den kan blive et stærkt sted, 
der kan rumme mange forskellige aktiviteter og være identitetsska-
bende for hele området. 
Rundkørslen er i dag kun et sted, biler kommer. Når sygehuset bliver 
bygget, vil dette dog blive et vigtigt link i området. For at koble de to 
områder sammen vil behandlingen af netop dette sted få stor betyd-
ning, det er vil derfor også blive yderligere detaljeret i det videre de-
sign.
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Udligne udefra- og indefraforståelsen
Den negative udefraforståelse påvirker boligområdet direkte i forhold 
til beboersammensætningen, og hvem der har lyst til at flytte dertil, 
men også indirekte i forhold til beboernes egen opfattelse af stedet, på 
trods af at de selv er glade for det.
En positiv udligning af indefra- og udefraforståelsen vil kunne løfte om-
rådet, både i forhold til beboerne og i forhold til, hvorvidt andre har lyst 
til at komme der og bo der.

Skabe tilhørsforhold
De mange ens udearealer og boligområder gør orienteringen dårlig og 
svækker tilhørsforholdet.
Ved at skabe nogle gode identificerbare steder dannes der  både et 
stærkere tilhørsforhold og orienteringen og genkendelsen bliver bedre.

?

?

Ill.: 110

Ill.: 111
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Cases
Solbjerg Plads - De hundrede vandpytters pladsVasa Parken - Stockholm

Vasa Parken ligger i den centrale del af Stockholm. Det er en af byens 
populæreste og mest brugte parker. 
Parken har haft stor historisk betydning og flere historiske personer og 
begivenheder er knyttet til parken. For eksempel boede Astrid Lind-
gren ud til parken, og en del af den er derfor opkaldt efter hende.
Fra 2004 og årene frem er parken blevet ”oprustet”. Der er anlagt en 
fodboldbane i kunstgræs, der om vinteren fungerer som skøjtebane. I 
kanten langs fodboldbanen er der anlagt terrasser med siddepladser, 
så man kan se ud over parken.
I den modsatte ende er der en legeplads der domineres af en orange-
rød gummi bakke med indbyggede trampoliner, ruchebane og klatre-
net.
(vasaparken, wiki)

Solbjerg Plads ligger på Frederiksberg ved Handelshøjskolen (CBS). Den 
er anlagt i 2004-2005 og designet af tegnestuen SLA.
Pladsen bliver kaldt ”de hundrede vandpytters plads”. Der er arbejdet 
med vand, lys og lyd, så der hele tiden dannes forskellige oplevelser. 
En nordvendt væg er for eksempel omdannet til et vandfald med lys 
i, midt på pladsen dækkes et område med forstøvet vand, og samme 
sted kommer der forskellige naturlyde fra højtalere under belægnin-
gen. Andre steder er der små fordybninger i belægningen, der bliver til 
vandpytter når der regner. Hele pladsen er designet ud fra, at der hele 
tiden skal ske noget nyt, og det skal være overraskende og foranderligt 
at komme på pladsen på forskellige tider af døgnet og året. (SLA)

I det følgende undersøges fem cases for at 
uddrage ideer om hvordan der kan skabes 
forbindelser og identitet.
Vasa Parken arbejder med en aktiv program-
mering, der giver plads og aktiviteter til for-
skellige brugere. Den klare bykant markerer 
og definerer rummet, på trods af at det er 
stort.
Solbjerg Plads er primært et transitrum, hvor 
folk bare passerer forbi, men der er arbejdet 
med forskellige oplevelser og identiteter, der 
vækker folks opmærksomhed og gør det inte-
ressant at krydse pladsen.
I de tre cases på side 51 er der arbejdet med 
forbindende strukturer. 
Stækningen ved Solbjerg Plads’ primære 
funktion er at forbinde til metrostationen, 
men der er samtidig arbejdet med at skabe 
forskellige oplevelser på vejen for at skærpe 
folks opmærksomhed. 
The red Ribbon er lagt ned for alene at skabe 
en oplevelse og en stærkt identificerbar rute. 
New York Highline var engang en del af et 
stort forbindende trafiksystem, men er i dag 
en park, hvor der er igen er arbejdet med at 
danne forskellige oplevelser i forhold til for-
anderligheden i beplantningen i løbet af året.
Flere af principerne fra de forskellige cases 
tages med videre og nyfortolkes i designet af 
fokusområdet. 

Ill.: 112

Ill.: 113 Ill.: 114 Ill.: 116

Ill.: 115

Ill.: 117
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The red Ribbon - Tanghe River Park - KinaMellem Fasanvej Station og Solbjerg Plads New York Highline

The red Ribbon er en rød struktur af glasfiber og stål, der strækker sig 
500 meter langs Tanghe floden ved byen Quinhuangdao i Hebei provin-
sen, Kina. Den er designet af Turenscape, en tegnestue fra Beijing, og 
er opført i 2006.
Parken er en gammel losseplads med gamle hydrologiske infrastruktu-
rer som grøfter til kunstvanding. I dag er parken dækket af tæt vegeta-
tion og er potentielt ynglested for forskellige fuglearter.
Det røde bånd leder rundt i parken og fungerer som bænk, gangbro, 
udsigtspunkt og lyskilde. Det bugter sig gennem parken og varierer i 
tykkelsen fra 30 cm til 1½ meter. Båndet giver en stærk sammenhæng 
og identitet gennem hele parken. (Turenscape)

Strækningen ligger i forbindelse med Solbjerg Plads på Frederiksberg. 
Den brede betonsti forbinder Handelshøjskolen og metrostationen. 
Den forholdsvis lange strækning gøres interessant ved at skære huller i 
betonen og lade landskabet flyde hen over stien i form af en lille skov. 
Hullerne i betonen bryder den lige strækning og danner forhindringer 
der forebygger mod hurtig knallertkørsel. Hullerne er ligeledes med til 
at danne rum på stækningen og muliggør forskellig brug, som for ek-
sempel de to piger, der har slæbt et par stole ud for at nyde kaffen i 
det fri.
Træerne og græsserne i hullerne er med til at skabe foranderlighed 
hen over året og skabe forskellige oplevelser.

Den gamle Highline i New York er en del af en 
gammel jernbanestrækning, der blev taget 
ud af brug for 25 år siden. Den er i dag blevet 
omdannet til en lang ”svævende” park, der 
binder dele af byen sammen i et andet niveau 
og dermed en helt ny måde. Designet af high-
linen skiller sig ud fra den øvrige by og bliver 
en atraktion i sig selv.
De gamle spor bliver genbrugt, og der bliver 
arbejdet med retningen i den nye belægning i 
den lange park. De mange blomster og græs-
ser, der vokser på highlinen, er som udgangs-
punkt tilsvarende dem, der er selvsået på 
banen i de 25 år, den har stået ubrugt. (the-
highline)

Ill.: 119

Ill.: 118

Ill.: 120 Ill.: 122

Ill.: 121

Ill.: 123 Ill.: 125

Ill.: 124

Ill.: 126
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Vision og koncept
Analysernes konklusioner omsættes til en vision for strukturplanen og designet. Der udvikles et 
hovedgreb for planen, og et koncept, som skal være grundlaget for strukturplanen. Der udvikles 
endvidere seks elementer, der indgår i det videre design for at sikre, at visionen realiseres.
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Forbinde

Koncentrere og variere

Udligne udefra- og indefraforståelsen

Skabe tilhørsforhold

Vision
Analyserne viste nogle af de strukturelle og mentale årsager til at Aal-
borg Øst er et udsat boligkvarter, men samtidig pegede de også på, 
hvad der kan gøres for at løfte bydelen. 

Ud fra de fire ovenstående nøgler til hvordan strukturplanen og ste-
derne skal virke er visionen at:

En udvikling af Aalborg Øst skal, med sygehuset som katalysator, skabe gode 
forbindelser i og ud af bydelen, så den åbnes op, både fysisk og mentalt. 

Gennem designet skal der dannes rum med fokus på identitet og forskellighed 
for at øge tilhørsforholdet til de enkelte steder og gøre dem stærke udadtil, 
hver i sær.
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Hovedgreb
Sygehuset
Når sygehuset bliver bygget, vil det virke som 
en  katalysator for udvikling og investeringer i 
området. For at hele bydelen kan drage nytte 
af dette og for at muligheden for en reel sam-
menhæng mellem sygehuset og boligområ-
det vil være til stede, placeres sygehuset i den 
nordlige del af den udpegede sygehusgrund. 
Menneskeflowet trækkes mod boligområdet 
ved at placere sygehusets hovedindgang og 
centrum i det nordøstlige hjørne. På grund af 
det store parcelhuskvarter er det her forbin-
delsen ind til boligområdet er mest tilgænge-
lig i kraft af et mindre ubebygget område og 
store infrastrukturer.

Byudviklingen
Det ventes, at det store antal mennesker det 
nye sygehus vil bringe til området, vil danne 
grundlaget for en udvikling der vil medføre 
flere butikker og boliger og vil gøre det attrak-
tivt for virksomheder at slå sig ned i nærhe-
den.
I dag regner man med, at en stor del af denne 
udvikling skal foregå på selve sygehusgrun-
den, men for at integrere udviklingen i byde-
len trækkes den i dette projekt op i boligom-
rådet. Her forventes det, at den kan have en 
positivt afsmittende effekt på den øvrige in-
vesteringsvillighed i området og på den måde 
være med til at løfte hele området. Det vil li-
geledes åbne boligområdet op ved at placere 
funktioner, der trækker mennesker, der nor-
malt ikke vil komme til området, ind.

SSSSSSYYYYGGGGGGGEEEEEEEHHHHHHHUUUSSSS

Ill.: 127 Sygehuset placeres i det nordøstlige hjørne for at 
komme i umidelbar kontakt med Aalborg Øst

Ill.: 128 Byudviklingen trækkes op i bydelen.
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Koncept

Bybåndet
Bybåndet er det forbindende link mellem universitetet, sygehuset og 
boligområdet. Det er en strækning, hvor funktioner, bebyggelse og in-
frastruktur koncentreres og fortættes. 
Båndet tager udgangspunkt i, og er en fortsættelse af, det bånd, Aal-
borg Kommune har skitseret for universitetsområdet. Fra universitetet 
krydser båndet tværs over sygehusgrunden op mod rundkørslen, hvor 
det fortsætter over Universitetsboulevarden og op i boligområdet, og 
ender i bebyggelsen, hvor det nye Sundheds- og Kvartershus vil blive 
bygget. 
Bybåndet vil være en koncentreret urban forbindelse, der skal skabe 
sammenhæng mellem de tre områder.

Det rekreative bånd
De mange grønne arealer er et af boligområdets største potentialer. 
I det rekreative bånd koncentreres deres kvaliteter, og de varieres i 
udtryk og funktioner. Båndet strækker sig fra den øverste del af bo-
ligområdet ned over Humlebakken. Omkring sportspladsen slår det en 
sløjfe, før det fortsætter langs institutionerne og ned igennem parcel-
husområdet og sygehusgrunden, hvor det ender ved rundkørslen.
Det rekreative bånd er med til at skabe variation i området, samtidig 
med at det fungerer som forbindelse til sygehuset og bybåndet.

Konceptet består af to overordnede struk-
turer og seks begreber og elementer der til 
sammen er udgangspunktet for opbygningen 
af strukturplanen.

Ill.: 129 Et bybånd forbinder universitetet og sygehuset med Aalborg Øst. Ill.: 130 Et rekreativt bånd koncentrerer det grønne og forbinder Aalborg Øst 
med sygehuset.
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Overgange
For at binde bydelen sammen skal de største fysiske barri-
erer krydses. Dette gøres ved gode overgange, enten i form 
af broer, i niveau, ved en fodgængerovergange eller under, 
via en tunneller.

funktionel sammenhæng
Den funktionelle sammenhæng skal få folk til mentalt at op-
tatte områderne som sammenhængende og skabe et flow 
mellem funktionerne. 

Visuel sammenhæng
Den visuelle sammenhæng er en designmæssig forbindelse 
mellem de forskellige områder. Det kan være en sti med en 
særpræget gennemgående belægning, belysning eller an-
dre elementer. Det elementære er, at det skiller sig ud og 
går igen.

forskellighed
Variation og særpræg er vigtigt for orientering og identifika-
tion af steder, og dermed også tilhørsforhold. Det er derfor 
vigtigt at skabe forskellige steder med hver sit særpræg.

Afstande
For at få et naturligt flow og nedbryde afstandene i et stort 
område, er det vigtigt at programmere strækningerne, så 
de brydes ned til mindre etaper, og på den måde ikke føles 
så lange. De fleste er villige til at gå 400-500 meter til næste 
destination (Gehl 1971), men for at sikre et velfungerende 
flow sættes afstanden mellem destinationerne til 250 me-
ter.

Aalborg Østs Cirkler
Det boligsociale projekt 9220 gør et stort arbejde i bolig-
området, og deres logo er på mange måder blevet en del 
af Aalborg Øst. Derfor bruges cirklen bevidst i designet som 
direkte link til 9220 Aalborg Østs identitet og det sammen-
hold, de arbejder for at etablere.
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Overgange

funktionel sammenhæng

Mental sammenhæng

forskellighed/særpræg

orientering perler på en snor
Afstande

Cirklen

250 m
250 m

250 m

X

x

De to bånd
Brugen af bånd og strækninger øger den sammenbindende effekt. De 
to bånd er hinandens modstykker, det gør dem stærke hver især. Sam-
men supplerer de hinanden og skaber en markant variation i struktur-
planen, da det grønne og de nye bebyggede strukturer vil være kon-
centreret i hvert sit bånd.
Hvor de to bånd krydser hinanden, må landskab og by finde en måde 
at virke sammen og skabe endnu en variation i båndendes strukturer.

Ill.: 131 De to bånd øger den sammenbindende effekt.

Ill.: 132-137
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Et nyt Aalborg Øst
Det nye Aalborg Øst er en velfungerende og aktiv bydel. Den og sygehuset indgår i en afgørende 
synergi, hvor de benytter sig af og styrker hinandens funktioner og potentialer. Sygehuset medfø-
rer et stort menneskeflow, som let kan benytte sig af byfunktionerne i Aalborg Øst. Aalborg Øst 
udvikler sig til en levende bydel på grund af menneskeflowet og de investeringer, sygehuset med-
fører. Sygehusets personale kan bo tæt på deres arbejdsplads og dermed være med til at ændre 
beboersammensætningen i en positiv retning.
Sygehusets placering i forbindelse med Aalborg Østs boligområder vil på alle måder være med til 
at give værdi til begge områder.

Afsnittet vil gennemgå designet af strukturplan og nedslag. Først uddybes strukturplanens dele, 
og derefter detaljeres tre design:
• Østruten, som er en samlende struktur
• Landskabsbroen, som er et vigtigt forbindende link mellem boligområde og sygehus
• Sportsbanen, som er et aktivt samlingspunkt for bydelen

Ill.: 138 Illustrationsplan 1:5000 59

Universitetsboulevarden
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Bybåndet
Fire højhuse markerer bybåndets afslut-
ning eller begyndelse. De skal skabe rum 
og kontrast til den ellers flade boligbebyg-
gelse og indeholder både virksomheder 
og boliger.

En ny sportshal erstatter to boligblokke. 
Den bliver udgangspunkt for mange akti-
viteter, både indendørs i hallen og uden-
dørs på sportsbanen.

Sportsbanen bliver et aktivt rum med 
mange forskellige programmer. Det detal-
jeres yderligere på s. 76

I butiksgaden koncentreres diverse bu-
tikker. De placeres mellem boligområdet 
og sygehuset og stationen. Butikkerne vil 
både udnytte og forstærke flowet af men-
nesker.

Stationen er både for letbanen og bus-
ser. Letbanen ender ved sygehuset, men 
herefter vil busser køre videre op i bolig-
området.

Landskabsbroen er den vigtige overgang 
mellem sygehuset og boligområdet. Den 
fungerer både som landmark og attrak-
tion i sig selv og er en markant markering 
af forbindelsen mellem de to områder.

Det store kryds er den primære overgang 
på Humlebakken. At både biler, busser, 
cyklister og fodgængere  mødes i krydset 
gør det til et trafikalt centrum i boligom-
rådet og understreger bybåndets koncen-
tration af infrastruktur.

Det nye Sundheds- og Kvartershus er et 
vigtigt anker i bybåndets top. Her kom-
mer mange vigtige funktioner for bolig-
området til at ligge, og det er et funktio-
nelt link, der forbinder ned til sygehuset.

Kulturhuset Trekanten flyttes ind i bybån-
det. Huset ligger som en vigtig kulturel at-
traktor, der skal være med til at generere 
et aktivt liv omkring sportspladsen.

En eksisterende sø danner udgangspunk-
tet for en lille grøn plads eller byhave, der 
bryder gadeforløbet .

Den høje tætte bebyggelse ud til Univer-
sitetsboulevarden markerer tydeligt, at 
man kører igennem et stykke by.

Sygehusets hovedindgang ligger i den 
nordlige ende af grunden for at under-
strege forbindelsen til boligområdet. Den  
skal trække menneskeflowet op mod bo-
ligområdet da det er dem, der er grundla-
get for udviklingen af bybåndet.

Bybåndet er en bebygget og fortættet struk-
tur med et urbant udtryk, som står i kontrast 
til det meget åbne og grønne boligområde. 
Ved at strukturen helt fra universitetet, gen-
nem sygehusgrunden og op i boligkvarteret 
arkitektonisk og tæthedsmæssigt adskiller sig 
fra det resterende, tydeliggøres hierarkiet og 
den sammenbindende effekt forstærkes.
For klart at markere båndets overgang fra 
sygehusgrunden til boligområdet erstattes 
omkring 20 parcelhuse af tættere bebyggelse 
med blandede funktioner.
Programmeringen af båndet er vigtigt, særligt 
i boligområdet. Flere af de eksisterende funk-
tioner i boligområdet rykkes ind bybåndet, 
som for eksempel Trekanten. Dette vil både 
gøre Trekanten mere synlig og styrke båndets 
program. 
Programmeringen er vigtig i forhold til at 
åbne området op for byens øvrige befolkning 
og dermed rykke ved udefraforståelsen. 
Infrastrukturen ændres, så det nu er et sam-
menhængende vejsystem i stedet for blinde 
veje og en sammenhængende central byvej 
går igennem båndet fra universitet til bybånd.

Ill.: 139 Illustrationsplan 1:10.000
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Det rekreative bånds hovedformål er at skabe 
variation og forskellige oplevelser i det grønne 
samtidig med, at den danner sammenhæng 
og binder det grønne sammen med sygehus-
grunden. Variationen i det grønne er vigtig for 
at skabe forskellige udtryk, der gør det lettere 
at orientere og identificere sig med de enkel-
te steder. Variationen i det grønne er med til 
at skabe tilhørsforhold til det bebyggede. 
Der, hvor det rekreative bånd krydser bybån-
det, bliver det rekreative blandet med det 
urbane både i udtryk og funktion. Ved sports-
banen ses dette ved, at der både er urbane 
pladser og bløde grønne græsbakker. Dertil 
kommer at Landskabsbroen er en funktionel 
bro i bybåndet  som er kombineret med grøn-
ne parkelementer. Disse to steder vil senere 
blive yderligere detaljeret.

Det Rekreative Bånd
Runderen bevares og bliver et aktivt an-
ker i parken og et alternativ til den mere 
eksponerede sportsbane.

Fitnesslegepladsen placeres med udsigt 
over søerne og i forbindelse til den store 
græsplæne, der bevares og giver plads til 
diverse aktiviteter

Søerne er regnvandsopsamling for store 
dele af boligområdet. De vil ændre udtryk 
og størrelse alt efter  regnmængden.

Tornhøjgårds gamle have bliver en of-
fentlig have, hvor der er gamle frugttræer 
og stemningsfyldte bede og kroge.

Sportsbanen hører både til bybåndet og 
det rekreative bånd. Et grønt bakkeland-
skab vil afskærme mod støjen fra den 
store vej og være et godt sted at sole sig, 
lege og, om vinteren, kælke.

Landskabsbroen er både en funktionel 
forbindelse, men fungerer også i sig selv 
som park. Se detaljering s 70

Privatejede punkthuse erstatter de ek-
sisterende almene klyngehuse. De ligger 
attraktivt på en sydvendt skråning med 
udsigt over parken. 

Trekantens gamle bygning omdannes til 
et ungdomshus der, evt. i samarbejde 
med Trekanten, skal være et sted for by-
delens ungdomskultur. 

Vådområdet er det laveste sted i projekt-
området. Det vil fungere som regnvands-
opsamling for hele sygehusgrunden, der 
forventes at blive meget befæstet. Vand-
standen vil ændre sig alt efter regnmæng-
den og danne forskellige oplevelser. Hæ-
vede stier og gangbroer vil lede igennem 
området og ud på platforme midt i våd-
området.

Fritidscenteret der lå nord for Humlebak-
ken flyttes, så det ligger i forbindelse med 
skolen og kan udnytte den gamle gårds 
bygninger til heste og aktiviteter. Der er 
på de omkringliggende arealer plads til  
hestefold, BMX-bane og legepladser. De 
kan ligeledes benytte sig af den gamle 
have.

Stien føres under Universitetsboulevar-
den gennem en tunnel. Stien er den struk-
tur, der binder hele området sammen, se 
detaljering på s. 68

Bakken ned mod søerne inddeles i felter 
med forskellig beplantning, for eksem-
pel en æblelund eller engareal med vilde 
blomster.

Ill.: 139 Illustrationsplan 1:10.000 Ill.: 142 Illustrationsplan 1:10.000
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Ill.: 140 Snit 1:2000 Bybåndet Ill.: 141 Snit 1:2000 Det rekreative bånd
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Bebyggelsen
Bebyggelsestæthed
Den nye bebyggelse ligger hovedsageligt i bybåndet. 
For at bybåndet skal få det urbane udtryk, er det vig-
tigt at bebyggelsestætheden er høj.  Det er tætheden 
og højden, der vil markere båndet som en samlet 
struktur.
Hvor de store veje krydser båndet, bygges der højere 
for at markere indgangene til bybåndet. I toppen af 
båndet bygges fire højhuse for øge tætheden i blokbe-
byggelsen og understrege, at de er en del af bybåndet. 
Desuden skal der bygges højere og tættere langs den 
gennemgående og forbindende vej, der går gennem 
hele bybåndet. Ved de markerede byggelinjer er det 
vigtigt, at bebyggelsen går helt ud til linjen, da det er 
essentielt for dannelsen af det urbane rum der ønskes 
her.
Inden for byggefelterne er der angivet fordelingen af 
byggehøjde i etager og en estimeret bebyggelsespro-
cent er angivet, for den del der ligger i boligområdet. 
De er høje, da der er forholdsvis små byggefelter, og 
der derfor ikke skal tages så store udearealer med, 
som hvis veje og pladser skulle medregnes. Ved syge-
husgrunden er kun opgiver byggehøjder, da funktio-
nernes volumen behov er ukendt.

Arkitekturen
Den nye arkitektur skal være varieret og vise, at området er gået ind i en ny tid. 
Det skal være muligt at lege med forskellige materialer og udtryk. I de større 
byggefelter er det vigtigt, at bebyggelsen fremstår som flere forskellige bygnin-
ger, mens der på de mindre felter kan bygges enkeltstående bygninger med ar-
kitektonisk særpræg. Det samme gælder for skolerne, der kan udmærke sig ved 
deres arkitektur.

1 etage 2 etager 3 etager 4 etager 5 etager >5 etager

50 %
1-2 etager

50 %
1-2 etager

150%
2-3 etager

150-200%
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100-150 %
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150-200 %
4-6 etager

400-600 %
8 etager

200-250 %
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200 %
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12 etager 500-800 %
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8 etager

150-200 %
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3-5 etager

2 etager

1-2 etager

1-2 etager

4 etager
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15 etager
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2-4 etager

1-2 etager

3-5 etager 4 etager

2-4etager

2-4 etager

2-5 etager

ca 65%
2 etager

200-250 %
3-4 etager

200-300%
4-6 etager

Vej

Vej

Vej Plads

Letbane
Vej

Byggelinier

 Byggefelter

Ill.: 147 Etager og bebyggelsesprocenter. Snit er i 1:5000 og planen i 1:10.000

Ill.: 143-146 eksempler på forkellige arkitektoniske udtryk.
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Bebyggelsens Programmering
Programmeringen af den nye bebyggelse er vigtig for 
at skabe den funktionelle forbindelse mellem områ-
derne og bidrage til at trække et et flow af mennesker 
igennem området.
Sundheds- og Kvartershuset ligger i toppen af bybån-
det som et vigtigt anker ned til sygehuset. Omkring 
Humlebakken placeres nogle af de store funktioner, 
der er vigtige i lokalsamfundet, nemlig kulturhuset og 
sportshallen. De vil tiltrække mange af de lokale bor-
gere og vil skabe et liv og flow der er vigtigt at vise, for 
at tiltrække flere.
Den gamle folkeskolebygning rives ned, og en ny byg-
ges og indrettes efter nutidige undervisningbehov. En 
skole med de sociale og etniske udfordringer, Tornhøj-
skolen har, har brug for gode undervisningsficiliteter. 
Tæt ved skolen placeres et gymnasium eller anden 
ungdomsuddannelse. Det giver et flow af unge der bi-
drager med liv i området og skaber uddannelsesmæs-
sige forbilleder.
Bybåndets forbindelse til sygehuset og det mere kon-
centrerede liv skal gerne øge villigheden til at investere 
i området. Det skal tiltrække virksomheder der kan 
se fordelene i nærheden til sygehus og universitet og 
være et billigt alternativ til en placering i midtbyen.
Området mellem Sportsbanen og Landskabsbroen bli-
ver et butiksområde, der både servicerer sygehuset og 
boligområdet. Her skal være mindre specialbutikker, 
større dagligvarebutikker og café-miljø eller lignende.
I hele båndet placeres boliger, der kan have forskellige 
formål, for eksempel ungdomsboliger, pendlerboliger, 
ejerboliger osv.

GGGGGYYMNASSI
UUMMM

FOOLKESSKOOLEE

SSPPOOORRTTSSSHHAAALLLLL

SUNDHEDS OG
KVAVV RTERSHUS

TREK

AKKNAA TEN

BoligerKontor og 
Erhverv

Bu kker 
og 
Servering

Sygehus AndetParkering

Vej

Vej

Vej Plads

Letbane
Vej

Ill.: 148 Bebyggelsens programmer. Snit er i 1:5000 og planen i 1:10.000

Ill.: 149-153 Der placeres mange forskellige funktioner i bybåndet, for eksempel shopping, kultur og uddannelser.
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Grønt Program
Det vigtige i det rekreative bånd er variation. 
Det bliver skabt gennem programmer og for-
skellige typer beplantning. 
Beplantningen inddeles i tre kategorier, lunde, 
enge og græsplæner. Lundene har forskellige 
karakterer. Der er en birkelund, en æblelund 
og en kirsebærlund. 
På engene sås vilde blomster, så de ligeledes 
får forskellige karakterer, en kan være hvid 
og en anden have mange farver osv. Græs-
plænerne dominerer området i dag, og en del 
bevares, da de danner grundlag for aktiviteter 
og lege. De giver ligeledes rum og program-
matisk pause mellem lunde og enge.
Ind imellem er der placeret forskellige akti-
vitetsarealer. Runderen bevares, ved fritids-
centeret kan derf anlægges en BMX-bane, og 
legepladser og skolegården er ligeledes en del 
af det grønne bånd.
I området anlægges der flere søer. De funge-
rer som regnvandsopsamling, så regnvandet 
håndteres lokalt samtidig med, at det bliver 
et foranderligt rekreativt element. De er li-
geledes et sammenbindende element, da de 
etablers flere steder i området.

Det Åbne
Kirsebærlund

Runderen og 
fitnesslegeplads

Birkelund

Æblelund

Fritidscenter

Hestefold

Skolegård

Den Gamle have

Plads ved Ungdomshuset

Ill.: 158 Plan over det grønne program 1:10.000

Ill.: 154-157 I det rekreative bånd vil der bl.a. være aktivitetsområder, lunde, enge og søer. Ill.: 159 Det rekreative bånd skal være 
et attraktivt sted at gå tur.
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Byrum
I bybåndet er der placeret en række byrum 
med forskellige programmer. De skal være 
med til at lede folk op i Aalborg Øst og skabe 
varierende oplevelser så strækningen ikke bli-
ver lang og ensformig.
Rummene benytter sig af elementer som lys, 
vand og beplantning samt belægninger til at 
skabe afvekslende udtryk.
Diagrammet viser de enkelte rum og afstan-
dene mellem dem. Strækningen mellem syge-
huset og Sundheds- og Kvartershuset brydes 
ned i mindre strækninger, det vil få den til at 
føles kortere. Ligeledes giver det forskellige  
konkrete destinationer alt efter hvor langt el-
ler hvad man skal i bybåndet.

OpholdIndgangeParkering Urban lund

500 meter

250 meterTransitrum

Ill.: 160 Plan over byrums program 1:10.000

Ill.: 161-164  Byrummene programmeres forskelligt. Nogle er transitrum der kan aktiveres ved for eksempel 
vandelementer eller opholdsrum med forskellige siddemuligheder
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Infrastruktur

Veje
Vejene i Kildeparken forbindes, så strukturen bliver mere åben i stedet 
for antennestrukturen, der medførte, at det kun var blinde veje, der gik 
ind i området. Det gør det lettere at komme rundt i boligområdet og 
gør Humlebakken og krydset til et mere naturligt centrum, da man let 
kan komme dertil. 
Humlebakken får to spor i stedet for fire så den bliver mere bymæssig 
og der blive plads til cykelstier. 
Den nye vej, er går gennem bybåndet, kobles på rundkørslen så den 
integreres yderligere i den eksisterende vejstruktur, og det gøres ler at 
komme ind til sygehuset.

Infrastrukturen er den funktionelt vigtigste 
faktor til at skabe forbindelserne mellem om-
råderne. Den er afgørende for til flowet af 
mennesker i området, som skal medvirke til at 
åbne området op.
Vejene skal både binde områderne internt 
sammen, men også binde dem sammen med 
resten af byen. 
Stisystemet binder området sammen lokalt.
I det rekreative bånd er det stierne der forbin-
der, hvor det i bybåndet er vejene
Den kollektiv transport er en vigtig forbindel-
se til resten af byen og er afgørende både for 
boligområdet og sygehuset.

Stier
Det separerede system bevares delvist og hovedsageligt i det rekrea-
tive bånd, hvor det er stierne, der er den forbindende struktur. 
Hovedstien strækker sig igennem begge bånd og binder det hele sam-
men, mens de mindre stier skaber nye oplevelser i det rekreative bånd. 
Der etableres cykelsti langs Humlebakken og igennem bybåndet, hvor 
den kobles på den eksisterende sti mod Klarup. Cykler skal også kunne 
krydse Universitetboulevarden via landskabsbroen og følge en cykelsti 
ned til universitetet. Hvor der ikke er cykelsti forventes det, at cyklister 
færdes på veje og stier.

Ill.: 165 Veje Ill.: 166 Stier
Cykels er Hoveds erS erFordelings-

veje
HovedvejeStørre 

Fordelings-
veje
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Kollektiv transport
Den kollektive transport er vigtig, både for sygehuset og boligområdets bebo-
ere. 
Letbanen føres op til rundkørslen og sygehusets hovedindgang da den både 
servicerer sygehuset og boligområdet. Fra stationen kører der busser op i om-
rådet. De kører ad den nye vej, så de kommer tættere på brugerne i stedet for, 
som i dag, kun at køre ad de store veje. Der kører ligeledes busser igennem 
sygehus- og universitetsområdet. De kan have flere stop end letbanen, men vil 
være langsommere. 

Ill.: 167 Den kollektive transport

Ill.: 168-170 Kollektiv transport, veje og stier

Bus Letbane



Østruten - En samlende struktur

Østruten er en samlende struktur, der strækker sig gennem hele områ-
det og binder det og de to bånd sammen. Ruten bliver områdets ken-
detegn. Som let genkendelig hovedsti skal den være med til at sikre, at 
det er let at finde rundt. Designet vil adskille sig fra de øvrige stier, og  
belægning og elementerne på den vil have sine helt egne kendetegn.

Ruten
Fra nord starter den i henholdsvis det vestlige og østlige hjørne af Kil-
deparken, her kobles den på stisystemet uden for området. Centralt i 
området deler den sig så den både går ind i bybåndet og fortsætter i 
det rekreative bånd. På den måde binder den Sundheds- og Kvarters-
huset på ruten, fordi den går igennem bygningen. Ned igennem bybån-
det følger ruten byrummene frem for vejen, og kommer forbi Sports-
banen og fortsætter derefter ned til Landskabsbroen.
I det rekreative bånd ledes stien igennem tunnelen og den gamle have 
og videre forbi de forskellige institutioner. Derefter fører den ned til sy-
gehusgrunden, bliver til en hævet oplevelsessti igennem vådområdet, 
og ender på Lanskabsbroen og bybåndet. 

Ill.: 171 Østruten er stort set identisk med hovedstierne.

Ill.: 172 Østruten

Stiens belægning
Stien er bygget op af beton. Det er et materiale, der giver mange mulig-
heder for at ændre stiens udtryk, samtidig med at materialet bliver et 
karakteristika for hele ruten. Betonen lægges ned som store elemen-
ter, der kan variere i størrelse og form, alt efter stiens bredde og ud-
tryk på det pågældende sted. Bredden kan variere fra 2 til 7 meter. Når 
elementerne beskæres eller skubbes i forhold til hinanden gøres der 
plads til bede, som det bliver brugt på Landskabsbroen, eller der kan 
lægges træplanker, der giver et mere naturligt udtryk. Det vil bl.a. være 
velegnet i vådområdet.
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Stiens cirkler
Cirklen er det gennemgående element på Østruten og får her mange 
funktioner. Den vil være formen på bede, både som udskæring i beto-
nen og som hævede cylindre. Den vil ligeledes blive brugt som formen 
på siddeelementer. Både som store elementer eller flere små i vari-
erende højder. 

Stiens belysning
I belysningen indgår cirklen også. Denne gang i form af kugler. Lygte-
pælen er den primære lyskilde og vil gå igen over hele bydelen. De ly-
sende kugler kan placeres i grupper som skulpturelle elementer.
Lys lagt ned i belægningen fungerer som ledelys eller effektbelysning 
af for eksempel træer.

Ill.: 173 Elementerne ligger på linie. Det vil hovedsageligt være i bybåndet hvor stien skal passe 
sammen med anden belægning og har et mere urbant udtryk.

Ill.: 174 Elementerne ligger forskudt i forhold til hinanden. Dette vil typisk være på de grønne 
arealer hvor græsset eller engblomsterne kan skyde op ved forskydningerne og få betonstien 
til at blive en naturlig del af området.

Ill.: 175 Elementerne ligger forskudt og er tilskåret, dette giver et endnu ”vildere” udtryk og vil 
bryde den lige ganglinje.

Ill.: 176 Imellem betonelementernes forskydninger etableres bede, sås græs eller lægges træ-
belægning. I betonen indpræges forskellige tegninger eller vejvisning, for eksempel retningen 
til Trekanten eller æblelunden.

Ill.: 177 Forskellig brug af cirklen.

Ill.: 178 Stiens forskellige belysningselementer.

Ill.: 184,185 Lysende kugler som lav og høj belysning.

Ill.: 182,183 Brug af cirklen til dannelse af forskellige ele-
menter.

Ill.: 180,181 Små cirkler i belægningen og betonbelægning 
i store elementer.

Ill.: 179 cirkelbede i beton.
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Landskabsbroen - Overgang og park

Området ved Landskabsbroen og rundkørslen er et vigtigt punkt, da 
det er linket mellem sygehusgrunden og boligområdet samt indgangs-
parti til bybåndet. Det markeres ved tæt og høj bebyggelse, så man 
ikke er i tvivl om, at man bevæger sig ind i bymæssig bebyggelse.
Området omfatter både Landskabsbroen, stationen og sygehusets ho-
vedindgang/ forplads og er et knudepunk for bydelens flow.
Samtidig med at være et afgørende punkt i bybåndet, krydser det 
rekreative bånd planen. Det udnyttes ved at lade broen fungere som 
park med planter og blomster, der skaber forskellige oplevelser alt ef-
ter årstidernes skiften.

Ill.: 186-192 Landskabsbroen og de omkringliggende funktioner har mange forskellige udtryk. Det er et mix af urbane og grønne rum.



71Ill.: 193 Visualisering Landskabsbroen
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Broen
Rum - Orientering
Landskabsbroen er en markant markering af den fysiske forbindelse 
mellem sygehuset og Aalborg Øst. Den vil fungere som landmark både 
på grund af sin størrelse og funktion. Den er hævet 6-7 meter over 
jorden og deler dermed rummet i to lag, over og under broen. Den er 
mellem 5 og 25 meter bred og danner dermed mere et langt plateau 
end en bro. Den strækker sig ud i tre retninger, så den har et ben i bo-
ligområdet, et der går direkte ind i sygehuset, med forbindelse ned til 
sygehusets forplads, og et sidste ben, der strækker sig ud i det grønne 
vådområde. Med de tre ben forbinder den både på tværs af Universi-
tetsboulevarden og hen over stationen og letbanen.

karakter - identifikation
Den forholdsvis lange strækning mellem broens landinger gøres inte-
ressant med forskellige typer beplantning, der ændrer udtryk, og der-
med vil give forskellige oplevelser, hen over året. 
Ud mod vådområdet er broen grønnere og bredere og bliver dermed 
mere landskabelig, mens den ind mod boligområdet afsluttes med en 
stor trappe og et mere urbant udtryk.
Fra broen er der udsigt ud over landskabet, primært mod øst. Man kan 
ligeledes følge med i trafikken, både på veje og på stationen, på grund 
af det store centrale hul. Man kan holde øje med rundkørslen, hvor tra-
fikstøjen vil påvirke belysningen i midten som et performativt element.

brug - sociale relationer
Broen er både transitrum og et sted for ophold og oplevelse. Nogle vil 
krydse den hver dag, og den vil dermed blive en del af deres hverdag, 
de kan følge med i beplantningens skiftende udtryk. Andre vil kun kom-
mer der én eller få gange og de vil opleve den aktuelle beplantning og 
vil kunne begejstres af rundkørslens performative lys og den generelle 
oplevelse af broen.

Stationen
Rum - Orientering
Stationen er placeret, så den både kan servicere sygehuset og boligom-
rådet. Den ligger stort set lige under Landskabsbroen som stationen på 
den måde en del af. Der vil kunne placeres forskellige funktioner for 
chaufførerne under broen. 
Stationen består af tre dele, letbane stop, en perron og busholdeplad-
sen. Der er gjort plads til at flere busser let kan komme ind og ud. 

karakter - identifikation
For at lukke lys ned til stationen under broen, lader et stort hul i broen 
solen skinne ned. Stationen vil ellers bære præg af at være et transit-
rum, hvor der ikke umiddelbart opfordres til længere ophold. Materia-
lerne vil primært være asfalt og beton.

brug - sociale relationer
Nogle vil bruge stationen hver dag, enten for at skifte mellem letbane 
og bus, eller de vil komme til fods eller på cykel for at tage et kollektivt 
transportmiddel videre. Andre vil komme med letbanen eller bussen 
en eller få gange, fordi de har et ærinde på sygehuset.

Sygehusets hovedindgang/forplads
Rum - Orientering
Sygehusets hovedindgang ligger ved stationen og er på den måde godt 
forbundet med hele byen i forhold til kollektiv transport. Pladsen foran 
hovedindgangen forbinder Landskabsbroen, stationen og parkering. 
Den er ca. 30 x 70 meter på de bredeste steder og udgør rummet mel-
lem vejen og sygehusbygningen. Den er hævet ca. en meter for at ad-
skille pladsens rum fra trafikken.

karakter - identifikation
Pladsen er urban i sit udtryk i forhold til det omkringliggende landskab. 
Det skal understrege, at den er en del af bybåndet. Vandløbet, der star-
ter på pladsen som et bassin og fontæner i belægningen, løber på plad-
sen i en lille kanal. Cirkler danner trædesten, siddepladser og enkelte 
bede, som skaber sammenhæng og refererer til Landskabsbroen.

brug - sociale relationer
Pladsen er hovedsageligt et transitrum, som folk krydser til og fra sy-
gehuset. Nogle vil måske opholde sig der kort, mens de venter på bus-
sen eller en taxa og børnene kan lege med vandet hvis de lige kommer 
forbi.

Ill.: 194 Landskabsbroen er både rekreativ park og funktionel 
overgang.

Ill.: 195 Stationen er både for busser og letbane.

Ill.: 196 Sygehusets hovedindgang/forplads er primært et 
transitrum.

Ill.: 197 Illustrationsplan af Landskabsbroen 1:1000 72
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Flow
Området er et transport hup, hvor det er muligt at skifte mellem man-
ge forskellige transportmodes. På stationen skifter man mellem letba-
ne og bus, man kan komme på sin cykel for at skifte til letbanen ind til 
byen, eller man kommer med letbanen og går videre til sygehuset eller 
op i Aalborg Øst.
Rundkørslen er kun for de tungere køretøjer som biler og busser, mens 
broen er for fodgængere og cykler. Cyklerne kan kun komme op og ned 
på to af broens ben, mens fodgængere kan bevæge sig langt mere frit 
rundt på broen og udnytte forskellige indgange til sygehuset, trapper 
og elevatoren.

Ill.: 202 Snit AA Landskabsbroen 1:500

Ill.: 201 Plan over flow på Landskabsbroen Fodgængere

Cyklister

Biler

Busser
Letbane

74

Ill.: 198 Flowet består bl.a. af fodgængere,

Ill.: 199 Cyklister

Ill.: 200 og kollektiv tarnsport, her en letbane.
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Design
I designet er der særligt fokuseret på oplevelsen af Landskabsbroen.
Der arbejdes med forskellige materialer og beplantning for at bryde 
den overordnede struktur ned i mindre dele.
Grundmaterialerne i broen er beton og træ. Træet refererer til naturen 
og det landskabelige i broen, mens betonen giver et mere urbant præg, 
der kobler broen til bybåndet. Formerne, der dannes af de forskellige 
materialer, understreger broens retning og form. De danner tre store 
bede i de tre ”hjørner”. Østruten går over broen, og derfor bruges der 
samme formudtryk i betonen og de samme elementer som i broen. 
Landskabsbroens beplantning vil danne grundlaget for forskellige ople-
velser hen over året.

De store bede
I de tre store bede plantes der små buske, træer og stauder. Det vil 
være de samme planter, der skifter udtryk hen over året.

Cirkelbede
Cirkelbedene beplantes med etårige planter og løgplanter, så der er et 
rigt blomsterflor hele året.

beplantning i betonen
På den del af broen, der går ud i landskabet, brydes betonen og der 
plantes græsser i de bede der opstår. På den måde bliver den del af 
broen mere grøn, som om naturen strækker sig ind op på broen. Græs-
serne vil, som de andre planter, skifte udtryk hen over året. 

Ill.: 203 Snit BB Landskabsbroen 1:500

Ill.: 204 De store bede

Ill.: 205 Cirkelbede

Ill.: 206 Beplantning i betonen

75

Ill.: 207 I bedene kan der for eksempel plantes løgplanter,

Ill.: 208 eller blomster der hører til særlige højtider.

Ill.: 209 I betonen kan der plantes græs eller mindre, vilde 
blomster.
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Sportsbanen - Aktivt samlingspunkt

Sportsbanen bliver Aalborg Østs centrale samlingssted. Her ligger 
mange af lokalområdets sociale funktioner som kulturhus og skoler i 
tæt forbindelse med banen. De mange funktioner og aktiviteter har 
forskellige målgupper og vil dermed tiltrække et bredt udvalg af bor-
gere. Det er her, man kommer hen for at møde andre, og der vil være 
mulighed for dannelsen af public domains. 
Området er på mange måder det sted, der skal definere livet i Aalborg 
Øst og bliver billedet udadtil. Ved at samle livet her, vises bydelens sjæl.

Ill.: 210-216 Ved Sportsbanen er der mange forkellige aktiviteter for både voksne, unge og børn.



77Ill.: 217 Visualisering Sportsbanen
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Atletikbanen
Rum - Orientering
Atletikbanen er et stort åbent rum. Det afgrænses af den røde løbe-
bane, og kanterne af rummet definerers af de omkringliggende bygnin-
ger, bakkerne og træerne mod øst. 

karakter - identifikation
Den eksisterende røde løbebane er et stort og markant element, som 
bevares sammen med de andre eksisterende atletikbaner. Belægnin-
gen bliver delt op, så den ind mod bebyggelsen er asfalt og ud mod 
bakkerne græs. Fodboldbanen omlægges med kunstgræs, så den om 
vinteren helt eller delvist kan omdannes til skøjtebane. På asfalten ma-
les store farverige runde felter, der bringer kulør til området og bryder 
den store asfaltflade. 

brug - sociale relationer
Atletikbanen vil blive brugt af de mange elever, både fra folkeskolen og 
gymnasiet, forskellige fritidsklubber, sportsklubber og unge, der bare 
mødes i fritiden. Det vil være en bane, de unge i Aalborg Øst vil få et 
stærkt forhold til, da den vil blive scene for mange oplevelser i skole 
og fritid.

Trekanten
Rum - Orientering
Omkring Trekanten ligger der tre pladser. De bliver formet af vinklerne 
på Trekantens bygning og bygningen ved siden af. Den første plads, 
der vender væk fra banen, er forplads til Trekanten. Rummet snævres 
ind mellem de to bygninger, men åbner så op igen ud mod banen og 
danner den anden plads. En vinkel på Trekantens bygning danner den 
sidste plads, hvor en scene hæver sig en lille meter og skaber et endnu 
mere lukket rum.

karakter - identifikation
De to første pladser er primært transitrum. Østruten går igennem og 
danner en sammenhængende struktur på de to pladser. I strukturen er 
der nedlagt lys og vand, der tilsammen skaber en struktur i midten, der 
aktiverer rummene.
Den del af rummene, der ikke er Østruten, hænger sammen med sce-
nerummet i belægningen. Her er plads til udeservering, publikum osv.

brug - sociale relationer
De to første rum er som sagt primært transitrum, men vandet og lyset 
aktiverer rummene og lægger op til leg og kortere ophold for at be-
tragte det. Forpladsen og sceneområdet vil være knyttet til Trekanten 
og de aktiviteter, der er der. Det vil evt være et sted, folk udefra kom-
mer, hvis de skal til arrangementer i Trekanten.

legepladsen
Rum - Orientering
Mod syd er der et stort legeområde. Det afgrænses af en bygning, 
strukturen fra Østruten og sportsbanen. Området består af bakker i 
varierende størrelser der danner et anderledes legelandskab.

karakter - identifikation
Området er belagt med et blødt farverigt underlag, der med farverne 
danner forskellige rum. De farverige bakker danner både sammen-
hæng og kontrast til de grønne græsbakker.

brug - sociale relationer
Legepladsen vil være mødested for både børn og forældre. Omkring 
legepladsen er der opsat betonelementer, der både kan bruges til leg 
og siddepladser.

Bakkerne
Rum - Orientering
Mod øst ligger et græsareal ud mod Tranholmvej. Første afskærmning 
mod vejen er en række træer, og derefter ligger der bløde bakker, der 
tilsammen danner en struktur og strækker sig halvvejs rundt om ba-
nen. Bakkerne er mellem ½ og 5 meter høje og mellem 2 og 20 meter 
brede. 

karakter - identifikation
Bakkerne er runde, bløde græsbakker. De mange forskellige størrelser 
danner et anderledes landskab. 

brug - sociale relationer
Bakkerne vil både danne rum for oplevelse og leg, og de kan bruges til 
at solbade i. Måske er det her, mange vil få deres første kys, når de går 
en tur ad den lille snoede sti. Mod nord bruges bakkerne som tribuner 
til tilskuere til sportsbanen og scenen.

Ill.: 221 Illustrationsplan af Sportsbanen 1:1000 

Ill.: 220 og legeplads

Ill.: 218 På Sportbanen er der bl.a. en atletikbane,

Ill.: 219 en scene
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Flow
På sportsbanen handler det langt mere om ophold end transit, når 
man ser på det i forhold til området ved Landskabsbroen. Mod syd kø-
rer trafikken forbi banen, men derefter ledes den væk, så det kun er 
fodgængere, der kommer ind forbi banen. De vil gå langs Østruten, el-
ler bevæge sig ind i området. Det ses tydeligt på diagrammet, at de to 
første rum ved Trekanten er transitrum. 

Fodgængere

Cyklister

Biler

Busser
Letbane

Ill.: 226 Snit AA Landskabsbroen 1:500

Ill.: 225 Plan over flow på Sportsbanen

Ill.: 222 Flowet ved Sportsbanen består hovedsageligt af 
bløde trafikanter som fodgængere

Ill.: 223 cyklister

Ill.: 224 og de forskellige sportsudøvere.
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design
På sportsbanen er der arbejdet med cirkler og farver. De mange farver 
giver liv og kulør til området og refererer til 9220 Aalborg Østs logo, lige 
som cirklerne gør det. De mange farver skal få området til at skille sig 
ud fra mange nye designede byrum og vise, at i Aalborg Øst tør man 
godt være anderledes. Farverne skal ligeledes gøre det let at huske ste-
det, da det ikke ligner alle andre steder.
De forskellige bakker og de farvede cirkler, danner mindre rum i et stort 
og åbent rum, som sportsbanen er. De farvede cirkler på asfalten kan 
pludselig forvandles til en scene for street dance, eller fantasirum i 
børns leg.
Kun boldbanen og enkelte steder på atletikbanen er der skarpe vinkler, 
ellers er alle kanter bølgede, i reference til cirklerne og de bløde bakker.
Bølgerne på Østruten danner også små rum, og kanten forhøjes nogle 
steder og fungerer derved som sekundære siddepladser.

Ill.: 226 Snit AA Landskabsbroen 1:500 Ill.: 232 Snit BB Landskabsbroen 1:500 81

Ill.: 227-231 Belægningen kan varieres på mange måder. Farvede felter danne forestillede rum eller mindre pladser på de store flader. 
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I indledningen citeres to personer med vidt forskellige syn på Aalborg 
Øst. Pigen bor i Aalborg Øst og mener, at det er en overset oase, mens 
manden, der bor uden for området, ikke har lyst til at bo der, på grund 
af ballade og problemer. Dette illustrerer den grundlæggende og split-
tede opfattelse af Aalborg Øst
Projektet giver et bud på, hvordan Aalborg Øst kan løftes gennem en 
strukturel bearbejdning med udgangspunkt i etablering af det nye sy-
gehus. Samtidig er det undersøgt, hvordan området kan åbnes men-
talt, så den citerede mand ville få et mere positivt syn på Aalborg Øst, 
og pigen ikke vil føle, at det er en overset, men en velkendt og attraktiv 
oase, hvor man har lyst til at bo.

Det historiske tilbageblik viser, at en af de afgørende grunde til, at vi-
sionerne om store velplanlagte, velfungerende områder mislykkedes, 
var et økonomisk opsving, der pludselig gjorde det muligt for middel-
klassen at flytte i egen bolig i de hurtigtvoksende parcelhuskvarterer. 
Det gjorde de almene boligområder mindre efterspurgte og sammen 
med kommunernes anvisningsret fik det beboersammensætningen til 
at være præget af socialt svage og udsatte.

Men der er flere grunde til at Aalborg Øst er blevet fastholdt i en rolle 
som mindre attraktivt boligområde. I analysen er strukturerne og iden-
titeten i Aalborg Øst undersøgt for at finde ud af, om det også er en del 
af problemet. 
Strukturelt viser det sig, at postdistriktet Aalborg Øst består af flere en-
klaver, hvor bydelen Aalborg Øst er et stort monofunktionelt område, 
der er isoleret af store infrastrukturelle barrierer. Det viser sig også, at 
der ikke blev dannet noget stærkt centrum eller samlingspunkt i byde-
len, og områdets store ensartede åbne områder mangler hierarki og 
variation.
Den strukturelle analyse viser altså, at for at løfte Aalborg Øst, skal der 
arbejdes med at øge tilgængeligheden og sammenhængen i området. 
Desuden er der behov for at koncentrere og variere funktionerne for at 
skabe hierarki og forskellighed.

Konklusion
Analysen af stedets identitet viser, at der er en markant forskel på inde- 
og udefraforståelsen af Aalborg Øst. Den viser også, at den manglende 
variation gør orienteringen dårlig, og dermed svækker tilhørsforhold 
og identitet.
Analysen af stedets identitet peger på, at en positiv udligning af inde- 
og udefraforståelsen og styrkelse af tilhørsforholdene ligeledes vil kun-
ne løfte Aalborg Øst.
Visionen for projektet vil bruge sygehuset som katalysator for de oven-
stående mål. Hovedgrebet er at placere sygehuset i umiddelbar forbin-
delse med bydelen Aalborg Øst og trække byudviklingen op i boligom-
rådet.
Et koncept med et bybånd og et rekreativt bånd danner grundlaget for 
forbindelserne og variationen.

De to bånd detaljeres og programmeres i strukturplanen.
Bybåndet er en fortættet struktur, der strækker sig fra universitetet, 
gennem sygehuset og op i Aalborg Øst. Tætheden er en tydelig mar-
kering af den sammenhængende struktur. Ved at øge tætheden og 
højden ved overgangene mellem områderne, markeres forbindelserne 
endnu tydeligere.
Programmeringen af bybåndet skal både være med til at åbne Aalborg 
Øst op og lede et flow op i bydelen, samt styrke beboernes forhold og 
give dem et stærkt centrum og samlingssted.
Sportspladsen og funktionerne omkring den og Humlebakken vil skabe 
liv og synliggøre de mange aktiviteter i bydelen. Det vil medvirke til at 
ændre billedet af Aalborg Øst som en aktiv bydel. For at det skal ske, er 
det vigtigt, at folk udefra kommer forbi og ser det. De erhverv og kon-
torer, der er gjort plads til, vil både tilføre arbejdspladser til beboerne, 
men også trække folk udefra ind i området. Det samme vil gymnasiet. 
For at lede et flow fra sygehuset op i bydelen er der placeret et butiks-
område nær ved Landskabsbroen, som personale, patienter og besø-
gende vil kunne benytte. Alt dette vil være med til at åbne bydelen op 
og på denne måde påvirke den kollektive erfaring og udefraforståelsen 
af Aalborg Øst i en positiv retning.
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Østruten vil ligeledes blive en del af billedet af Aalborg Øst. Den letgen-
kendelige rute samler bydelen. Den danner både identitet og forbin-
delser. Ved at den både går igennem bybåndet og det rekreative bånd, 
får den de to bånd til at hænge sammen.
Det rekreative bånds primære funktion er at skabe variation og en 
mere koncentreret grøn struktur, frem for de ensformige græsplæner, 
der præger området i dag. Engene, lundene og søerne er med til at give 
de forskellige boligenklaver forskellige særpræg. Man vil kunne bo lige 
ved kirsebærlunden, eller ved den lille sø. Det vil på den måde styrke 
tilhørsforholdet til stedet for den enkelte beboer, men også gøre det 
lettere for udefrakommende at orientere sig og kende forskel på bo-
ligerne.

Hvor de to bånd mødes, overlapper det urbane og det rekreative ud-
tryk. Det er her, der er lavet nedslag.
Landskabsbroen er et symbol for den fysiske og mentale forbindelse 
mellem Aalborg Øst og sygehuset. 
Sportsbanen er et vigtigt samlingssted for beboerne, som vil styrke de-
res fælles identitet. Den vil give et positivt billede på bydelen, der kan 
være med til at ændre udefraforståelsen.

Visionen får ved hjælp af sygehuset åbnet op for Aalborg Øst gennem 
en bearbejdning af strukturerne. Bybåndet bryder barriererne og ska-
ber en klar sammenhæng mellem sygehuset og Aalborg Øst. Gennem 
programmet og infrastrukturen åbnes området op og gøres gennem-
trængeligt. Aalborg Øst vil på mange måder blive en mere tilgængelig 
bydel med en positiv og aktiv identitet. 
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Baggrunden for projektet var et ønske om at arbejde med udsatte bo-
ligområder og komme med løsningsforslag til, hvordan fysisk planlæg-
ning og design kan være med til løfte et område. 
80’ernes pastelfarvede forsøg på at forskønne områderne viste, at det 
langt fra var det, der skulle til. Der skal en langt mere omfattende og 
dybere indsats til. Det vigtigste er, at der lægges en helhedsorienteret 
tilgang til grund for indsatsen. Den boligsociale indsats er hjertet i en 
positiv udvikling, men det hjælper jo bare ikke, hvis de fysiske rammer 
sætter så store barrierer op, at der ikke for alvor kan rykkes ved områ-
dets identitet.
I Regeringens Ghettoplan er der mulighed for at rive blokke ned og 
etablere ny infrastruktur, for at forbedre områdets karakter. Indsat-
sen vil dog stadig være afgrænset til det enkelte område, da det er op 
til boligorganisationen at udarbejde en helhedsplan for boligområdet 
(Ghettoen tilbage til samfundet... 2010).
I Gellerup er der i 2009 og 2010 blevet arbejdet på en ny plan, der skal 
vende den negative udvikling i bydelen. Det viste sig at være en meget 
omstændig proces med mange forskellige interessenter og udfordrin-
ger. Det er endt med, at der i slutningen af 2010 blev vedtaget at ned-
rive 3 blokke.
Den nye Gellerupplan er ambitiøs og i dansk kontekst et af de mest 
omfattende indgreb for at gøre op med ghettodannelse. Men er det 
nok? Der bliver revet blokke ned og lavet ny sammenhængende infra-
struktur, men alt inden for områdets grænser. De fysiske grænser til 
den omkringliggende by forbliver som de er. Man kan dog argumen-
tere for, at de omkringliggende strukturer er lige så vigtige i forhold til 
at bryde områdernes isolering. 
I Biljmermeer, i Amsterdam, er man gået langt mere omfattende til 
værks. Bydelen er på mange måder et ekstremt tilfælde, både i den 
modernistiske plans omfang, de sociale problemers omfang og de til-
tag, man har gjort for at komme dem til livs. Det kan derfor være svært 
at relatere det fuldkomment til en dansk kontekst. Men særligt ét tiltag 
bør tages i betragtning, nemlig at der er blevet sat krav til udviklingen 
af de omkringliggende områder. Når de udvikles, skal de inddrage for-
bindelser til det store boligområde og åbne op for det. På den måde 
bliver integrationen i den omkringliggende by mulig, og grænserne bli-
ver for alvor brudt ned. 
Denne form for udvikling er svær for boligorganisationerne selv at 
skabe, så derfor er det vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på 
deres muligheder, bl.a. i den kommende planlægning.
Der er her, man kan undre sig over, at placeringen af det nye sygehus 

i Aalborg Øst ikke er blevet sat i relation til en udvikling af det store 
almene boligområde, som på mange måder definerer bydelen.
Så vidt vides, bliver sygehuset i første omgang planlagt mod syd, i for-
bindelse med en ny Egnsplanvej. Der er megen snak om kontakten til 
universitetet og de nye sundheds- og medicineruddannelser, der de 
sidste år er kommet til byen.  En sådan mulighed for synergi mellem 
to store institutioner skal dog heller ikke negligeres, men et sygehus-
byggeri i denne størrelsesorden medfører så megen anden udvikling 
og investeringer, at det er ærgerligt, hvis det ikke skal kunne komme 
hele bydelen til gode. 
Det er i bund og grund det, dette projekt prøver at åbne debatten for. 
Aalborg Øst er en bydel med mange udfordringer, men også potentia-
ler. Der er et stort arbejde i gang i det almene boligområde for at holde 
det på rette køl, men konteksten skal være i orden, for at det kan lyk-
kes. Placering af det nye sygehus i relation til boligområdet er en ene-
stående mulighed for for alvor at gøre op med de fysiske og mentale 
barrierer, der er mellem Aalborg Øst og Aalborg by.

Projektet her er et eksempel på, hvordan det kunne gøres. 
Man kan spørge sig selv, om det er nok at udvikle bydelen i bybåndet, 
eller om måske mindre kunne gøre det? I bund og grund er det den 
direkte forbindelsen mellem områderne, der er vigtig. På den måde er 
det Universitetsboulevarden og parcelhusområdet, der er de helt afgø-
rende barrierer, der skal brydes.
Man kan diskutere, om det er det rigtige sted og den rigtige måde sy-
gehuset og Aalborg Øst er forbundet. 
Rundkørslen, som er stedet hvor områderne forbindes, ligger på 
grænsen mellem by og land. Der fortættes derved i den yderste kant 
af byen. Det giver mulighed for yderligere udbygning mod øst i fremti-
den, men binder måske ikke de forskellige enklaver så meget sammen, 
som hvis fortætningen og forbindelsen var placeret mere centralt, som 
ved den anden rundkørsel ved Føtex. Her ville universitetet kunne få 
en vigtigere rolle, men afstanden til det centrale Aalborg Øst ville blive 
større og parcelhusområdet en endnu større barriere. 
I visionen er der fjernet omkring 20 parcelhuse. De er fjernet for at 
gøre plads til en større og tættere struktur for at markere bybåndet 
yderligere omkring overgangen. 
Det er efterhånden blevet accepteret, at nedrivninger af blokke kan 
være nødvendige for at åbne udsatte områder op. Men hvad hvis det 
ikke er blokke, men andre strukturer som parcelhuskvarterer, der luk-
ker områderne?! Det ses jo ofte, at der omkring de modernistiske pla-

Refleksion
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ner er bygget store parcelhuskvarterer, der er langt mere monofunk-
tionelle og uigennemtrængelige og dermed isolerer de modernistiske 
boligområder fra den øvrige by. Skal det ikke også være muligt at rive 
dem ned?

Er de udsatte boligområders problem i virkeligheden, at de bliver holdt 
fast i de mønstre og strukturer, der gør dem udsatte?
En erkendelse af, at det måske også er områdernes kontekst, der fast-
holder dem i den udsatte position, vil kræve større indgreb end der er 
set indtil nu, men det vil måske være løsningen.



88

Litteraturliste
Bøger

Bech-Danielsen, Claus 2004, Moderne Arkitektur – Hva´ er meningen? 
Systime, Århus

Bjørn, Niels 2008, Arkitektur der forandrer – Fra ghetto til velfungeren-
de byområde, Gads Forlag

Bæk Pedersen, Poul 2005, Arkitektur og Plan i den Danske Velfærdsby 
1950-1990 – Containere og urbant raster, Arkitektskolens forlag, Århus

Gehl, Jan 1971, Livet mellem husene, Arkitektens forlag, 5. udgave, 1 
oplag 2003, København

Lybech, Arne 2008, Aalborg Øst Bogen – en tidsrejse, fra planetby til 
universel bydel, Hadsund Bogtrykkeri, Hadsund

Lynch, Kevin 1960, The Image of The City, The MIT Press, 27. Oplag, 
2000, Massachusetts

Lynch, Kevin 1981, Good City Form, The MIT Press, 1. Paperback ud-
gave, 5. Oplag, 1987, Massachusetts

Mazanti, Birgitte 2002, Fortællingen fra et sted, By og Byg Statens Byg-
geforskningsinstitut, Hørsholm

Skifter Andersen, Hans og Andersen, Hans Thor 2004, Den mangfol-
dige by - opløsning, oplevelse, opsplitning, SBi 2004:01, Statens Bygge-
forskningsinstitut.

Artikler og andet

Abrahamsen, Katrine Julie 2009, ”Regeringen har fjernet 10 mia. kr. fra 
lejernes opsparing” i Information, 02. 01. 2009

Andersen, John og Elm Larsen, Jørgen 2001, ”Social bæredygtighed i 
byudviklingen” Fra medlemsblad for Foreningen Dansk Byøkologi nr. 3. 
september 2001, www.fbbb.dk

Bak Mortensen, Marie 2008, “Nedrivning” i Arkitektur der forandrer – 
Fra ghetto til velfungerende byområde, Niels Bjørn, Gads Forlag, s 166

Den almene boligsektors fremtid 2006, Socialministeriet, AKA-PRINT, 2. 
udgave, 1. oplag, Århus

Forandring og Fællesskab 9220 Aalborg Øst 2008, Helhedsplan udar-
bejdet i samarbejde Himmerland Andelsboligforening, Boligforeningen 
Vanggården, Boligforeningen Fjordblink, Lejerbo Aalborg og Aalborg 
kommune, december 2008, Aalborg

Forslag til dispositionsplan Gellerupparken + Toveshøj - ny multifunktio-
nel bydel i Århus 2010, Brabrand boligforening

Ghettoen tilbage til samfundet - et opgør med parallelsamfund i Dan-
mark 2010, Regering, oktober 2010, København

Hybel, Kjeld 2009, ”Er det vores hus, de vil rive ned?” Politiken den 27. 
06. 2009

Johansen, Martin og Jonas Hvid 2010, ”Gellerup klar til høring” JP År-
hus den 26. 01. 2010

Mazanti, Birgitte 2004, ”Stedsidentitet og bypolitik” i Den mangfoldige 
by - opløsning, oplevelse, opsplitning, SBi 2004:01, Skifter Andersen, 
Hans og Andersen, Hans Thor, Statens Byggeforskningsinstitut, s. 150

Nielsen, Tom 2008, ”150 års byudvikling” i Arkitektur der forandrer – 
Fra ghetto til velfungerende byområde, Niels Bjørn, Gads Forlag, s 24



89

Skifter Andersen, Hans 2004, ”Når byerne splittes ad” i Den mangfoldi-
ge by - opløsning, oplevelse, opsplitning, SBi 2004:01, Skifter Andersen, 
Hans og Andersen, Hans Thor, Statens Byggeforskningsinstitut, s. 117

Norberg-Schulz, Christian 1976, “The Phenomenon of Place” fra Ar-
chitectural Association Quarterly, nr 4, 1976

Norberg-Schulz, Christian 1994, “Stedsbruk” i Nordisk Arkitekturforsk-
ning, nr1, 1994

Nordjyske.dk 2009, ” Heftige regnskyl koster dyrt” www.nordjyske.dk/
aalborg den 28. 04. 2009

Nyt Universitetssygehus i Aalborg 2010, Teknik- og Miljøforvaltningen, 
august 2010, Aalborg Kommune, www.aalborgkommune.dk

Pedersen, Sarah-Maria 2008, blogindlæg på blog-dyn.tv2.dk/sarah-
maria-pedersen/entry284480, 10. 12. 2008 tilgået den 02. 01. 2011

Skjøtt-Larsen, Jakob 2008, ”Aalborg Øst - en social og symbolsk profil” 
i Sociologisk Arbejdspapir Nr. 24, Forskningsgruppen CASTOR, Aalborg 
Universitet

Hjemmesider

9220 Aalborg Øst, www.9220.dk tilgået den 02. 01. 2011

Bæredygtige byer, www.sustainablecities.dk/da/city-projects/cases/
amsterdam-urban-akupunktur-skaber-nyt-liv-i-forstad  tilgået den 02. 
01. 2011

Danmarks Statistik 2010, © www.statistikbanken.dk/BEF44, 20. 12. 
2010

Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk tilgået den 02. 01. 2011

Det andet Danmark  2010, www.dr.dk/Nyheder/Temaer/2010/Det_an-
det_Danmark/index.htm tilgået den 02.01. 2011

Kommuneplan 2009, aakwww.aalborgkommune.dk/Kommuneplan/
Kommuneplanrammer/Oest+Aalborgdefault.htm tilgået den 02. 01. 
2011

Kvarterløft, www.kvarterloeft.dk/omraaderne/aalborg/beskrivelse/
main.htm tilgået den 02. 01. 2011

Landsbyggefonden, www.landsbyggefonden.dk, tilgået den 20. 12. 
2010

RegionNordjylland 2010, www.rn.dk/SundhedOgSygehuse/Nyheder/
BredtSamarbejdeOmSundhedsOgKvartershusIAalborgOest.htm tilgå-
et den 02. 01.2011

SLA, www.sla.dk/byrum/frederiksberg.htm tilgået den 30. 11. 2010

Thehighline, www.thehighline.org tilgået den 30. 11. 2010

Turenscape, www.turenscape.com/english//projects/projects.php til-
gået den 02. 01. 2011

Vasaparken wiki, sv.wikipedia.org/wiki/Vasaparken,_Stockholm tilgået 
den 30. 11. 2010



90

Illustrationsliste
Alle billeder og illustrationer i rapporten er nummererede. Numre, der 
ikke er nævnt i nedenstående liste, er egne fotos eller illustrationer.

01: http://www.information.dk/180466

02: Venligst udlånt af Himmerland Boligforening

03: Venligst udlånt af Himmerland Boligforening

04: http://politiken.dk/politik/1033992/loekke-tager-hul-paa-ghetto-
turn

06: http://www.quotesque.net/archives/2009/07/ebenezer_howard.
html

07:http://www.worldarchitecturenews.com/index.
php?fuseaction=store.showproductdetail&id=69572

08: Venligst udlånt af Himmerland Boligforening

09: http://www.dac.dk/visKanonVaerk.asp?artikelID=2671

10: http://www.information.dk/178444

12: http://www.sbi.dk/boligforhold/boligomrader/den-almene-
boligsektors-rolle-i-samfundet/almene-boliger-er-en-nodvendighed/
plonearticle_image_popup?image_id=2092209099d77741448a1b9a
cbd97314

13: Forside Forslag til dispositionsplan Gellerupparken + Toveshøj - ny 
multifunktionel bydel i Århus 2010

14: http://www.tv2oj.dk/vis_nyhed.asp?AjrDcmntId=25096

15: Forslag til dispositionsplan Gellerupparken + Toveshøj - ny multi-
funktionel bydel i Århus 2010

16, 17: http://politiken.dk/indland/article814627.ece

18: http://lawrenceofcyberia.blogs.com/news/2006/10/specialty_che-
mi.html

19: http://www.flickriver.com/photos/tags/koninginjuliana/intere-
sting/

20: http://www.eikongraphia.com/?p=2287

21: http://connect.in.com/bijlmer/photos-bijlmer-b99791395314d16e.
html

22: http://politiken.dk/indland/article814627.ece

23: http://sustainablecities.dk/en/city-projects/cases/amsterdam-
urban-akupunktur-skaber-nyt-liv-i-forstad

24: Google Earth

30: Kommuneatlas, Aalborg Kommune

32: http://aakwww.aalborgkommune.dk/Kommuneplan/Planredego-

erelse/Redegrelse+st+Aalborg.htm

33: Venligst udlånt af Himmerland Boligforening

34: Forandring+&+Fællesskab_9220_helhedsplan

36: Venligst udlånt af Aalborg Øst 9220

38: http://www.geocaching.com/seek/cache_details.
aspx?guid=f5831def-c7d7-42eb-b3c3-e5d12092c78a

42: http://www.cip.aau.dk/

43: http://aakwww.aalborgkommune.dk/Kommuneplan/Kommune-
planrammer/Oest+Aalborg/Universitetsomraadet/default.htm

48: Venligst udlånt af Himmerland Boligforening

50: http:/www.tornhoejskolen.dk/Infoweb/Designskabelon9/Ram-
meside.as;

62: Forandring+&+Fællesskab_9220_helhedsplan

72: Christian Hebell Paulsen via Google Earth

87, 88, 92: Calirera via Google Earth

96, 97: http://www.9220.dk/default.aspx?m=2&i=146

109: Bjarki Steinbjørn Mikkelsen via Google Earth

112: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vasaparken_fran_park-
leken.jpg

113: http://www.grontmij.se/pressrum/nyheter/Pages/Grontmij-Vasa-
parken-utstallning-Arkitekturmuseet.aspx

114: PipoHervas via Google Earth

117: http://www.cphx.dk/index.php?id=164459#/164459/

118: http://www.aok.dk/byen-rundt/solbjerg-plads

121: http://www.gardenvisit.com/garden/tanghe_river_park_red_rib-
bon

122: http://www.kanzas.ua/

123: http://en.urbarama.com/project/red-ribbon-1599

124: http://www.colectiva.tv/wordpress/lang/en-us/new-york-high-
line/

125: http://www.gradientmagazine.com/uncategorized/westside-
highway-transformation-into-the-new-york-highline/

126: http://www.thehighline.org/design/planting

143: http://ibyen.dk/gadeplan/ECE977681/arkitekt-derfor-er-det-
gaaet-galt-i-oerestaden/

144: Egen referencesamling



91

145: http://da.hotels.com/

149: http://www.arizonafoothillsmagazine.com/valleygirlblog/shop-
ping/boutique-black-friday-deals

150: http://www.arizonafoothillsmagazine.com/valleygirlblog/shop-
ping/boutique-black-friday-deals

151: http:/www.bt.dk/krimi/maskerede-roevere-truede-med-gevaer;

152: http://www.bornekulturhus.dk/teater-filer/teater.htm

153: http://newstown.dk/2009/09/30/uddannelse-karriere-rss-mlet-
er-bedre-undervisning-i-gymnasiet/

154: http://sustainablecities.dk/da/actions/opinion-poll/den-sociale-
og-baeredygtige-by

155: http://www.nbm.dk/%C3%A6r%C3%B8.htm

156: Egen referencesamling

157: http:/www.landbrugsarven.dk/bevaring/levende-genbank/
landbrugsmuseet-gl-estrup;

159: http://www.jennyhammar.com/blog/?paged=4

161: http://www.dac.dk/visArtikel.asp?artikelID=3403#

162: Egen referencesamling

163: http://www.cphx.dk/index.php?id=164459#/164459/

164: Egen referencesamling

168: http://90min.dk/onske-om-ny-station-taettere-pa-brondby-
stadion/

169: http:/www.streetcar.co.uk/location.aspx?location=522;

170: http://ibyen.dk/gadeplan/ECE991662/guide-weekenden-lokker-
med-sjov-i-det-fri/

179: Egen referencesamling

181: Egen referencesamling

182: http:/www.teknologisk.dk/29848;

183-185: Egen referencesamling

186: http://www.dr.dk/DR2/S/seerneshave/Havens+planter/
L%C3%A6ge-+og+giftplanter/20050928152615.htm

187-189: Egen referencesamling

190: http://glostrup.odeum.com/dk/temaer/infrastruktur/kollektiv_
trafik/glostrup_station.htm

191: http://www.jatoba.dk/kuld/mikuldet/mikuldet.htm

192: http:/www.abevej.dk/foto2.htm;

194: http://gliving.com/nyc-highline-park/

195: http:/myldretid.dk/forum/emne/550;

198: http:/www.tv2oj.dk/soegning.asp?AjrSrchPg=3&AjrSrchInpt=fod
g%E6nger&AjrSrchTp=1;

199: http:/avisen.dk/chanceloes-cyklist-draebt-i-nordjylland_134014.
aspx;

200: http:/www.aarhusportalen.dk/default.
asp?Id=305&AjrDcmntId=4203;

207: http://www.havenyt.dk/2010/uge18/

208: http:/huskebloggen.blogspot.com/2007/04/mit-private-vildnis.
html;

209: Egen referencesamling

210: http://picasaweb.google.com/lh/photo/HMqCSHpbGFu353qeD-
my2Tw

211: http://picasaweb.google.com/lh/photo/ZNc-A_cXp6QGoj6T-
bFHlKA

212: http://www.dbu.dk/Nyheder/2008/August/sas_liga_profiler_on_
tour.aspx

213: http:/gam3.dk/index.php/gallery-photos?view=album&alb
um=72157619463543093;

214: Egen referencesamling

215: http://xingusa.blogspot.com/

216: http:/ibyen.dk/gadeplan/ECE459132/enhedslisten-vil-forbyde-
caf-varmere;

218: http://www.fyens.dk/article/1272231:blogrunner-dk--Topform-
eller-flopform

219: Egen referencesamling

220: http:/shop.parkoglandskab.dk/?menupunkt=butikken&pkt=12&
grp=66;

222: http://www.lobnu.dk/mest-kvinder/hold-styr-paa-brysterne

223: http://www.skagensavis.dk/2010/11/08/cykel-stjalet-bag-ved-
ishj%C3%B8rnet-har-du-set-den.html

224: http:/www.aarhuskommune.dk/omkommunen/nyheder/2010/2-
-kvartal/Skoleboern-kommer-gratis-til-landskamp.aspx;

225-228: Egen referencesamling

229: http:/www.fyens.dk/article/1558447:Odense--Toppens-boern-
paa-vulkaner;

231: Egen referencesamling



92


