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Forord00

Mellem Vesterbro, Reberbansgade og banen ligger 
et kvarter, som over de næste mange år kommer til 
at spille en helt ny rolle i midtbyen. 

Sygehus Nord lukker i løbet af 2026-27, og det 
gamle hospital og parkeringspladsen ved Gåsepigen, 
som engang var byens rutebilstation, skal omdannes 
til nye formål. Det giver Aalborg en enestående 
mulighed for at skabe et helt særligt sted. Hvad 
skal der ske, når hospitalet rykker ud? Hvad skal 
et helt nyt bykvarter give til Aalborg, og hvordan 
kan de mange bevaringsværdige bygninger bruges 
i en ny sammenhæng?

Det giver vi et bud på i dette forslag til en udvik-
lingsplan for kvarteret. Planen bygger på de ideer 
og forslag, som kom ind via en visionskonkurrence i 
foråret 2022, og som nu er blevet lidt mere konkrete. 
Visionen er at udvikle et grønt og levende kvarter 
som både giver plads til hverdagsliv for de nye 
beboere og erhvervsdrivende, og som samtidig er 
et væsentligt aktiv for bylivet i Midtbyen. 

I tilknytning til udviklings- og helhedsplanen er 
der udarbejdet et kommuneplantillæg, der skal 
danne grundlag for den videre udvikling af området, 
der blandt andet kommer til at rumme boliger og 
erhverv med tilhørende parkeringsfaciliteter, nye 
stiforbindelser og markante grønne uderum.

God læselyst!

Jan Nymark Thaysen
Rådmand, By og Land

Velkommen til midtbyens nye  
kvarter med plads til liv

Vi ønsker et kvarter som både 
giver plads til hverdagsliv for de 
nye beboere og erhvervsdrivende 
og som samtidig er et væsentlig 
aktiv for bylivet i Midtbyen. 
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Indhold

Udviklingsplan for Sygehus Nord og Gåsepigen

Planen er udarbejdet af  Aalborg Kommune i samarbejde med 
SLA og Transform.

Rettigheder til alt materiale tilhører Aalborg Kommune, 
Nordud, SLA og Transform med mindre andet er anført.
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Region Nordjylland har besluttet at samle en 
række af sine sygehusfunktioner i et Nyt Univer-
sitetshospital i Aalborg Øst. I januar 2021 solgte 
regionen derfor sygehusbygningerne og grunden på 
Sygehus Nord til ejendoms- og udviklingsselskabet 
Nordud A/S til overtagelse når regionen fraflytter 
sygehusbygningerne.

Salget blev gennemført på basis af gældende 
plangrundlag, hvor hele Sygehus Nord området var 
udlagt til offentlig service. Nordud påtog sig ved kø-
bet derfor opgaven med at udvikle plangrundlaget 
og fremtidig anvendelse i samarbejde med Aalborg 
Kommune. Aalborg Kommune ejer i dag parke-
ringspladsen ved Gåsepigen og har valgt, at denne 
grund skal indgå i den samlede udviklingsplan for 
området. Derfor omhandler denne udviklingsplan 
både de kommunale og de privatejede arealer. 

Baggrund



Vi udvikler 
byer med kvalitet 
sammen

Planstrategi 2019
vedtaget oktober 2019

UNDER
ÅBEN
HIMMEL
Politik for natur, parker og udeliv - Vision 2025
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 - en strategi for biodiversitet
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- en strategi for biodiversitet
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En udviklings- og helhedsplan er en sammenhæn-
gende plan, der søger at tænke hele vejen rundt 
om en langsigtet byudvikling. Med udviklings- og 
helhedsplanen prioriterer vi mellem de forskellige 
ønsker, der kan være til den fremtidige udvikling: De 
politiske visioner for den gode by, markedsmæssige 
og økonomiske vilkår, ønsker og ideer fra borgere, 
plan- og lovgivningsmæssige rammer og de fysiske 
rammer i området.

Med udviklings- og helhedsplanen kan vi stille og 
besvare de helt store spørgsmål om hvor vi skal hen 
med kvarteret Sygehus Nord og Gåsepigen: Hvilken 
stemning skal kvarteret have? Hvilke funktioner 
skal der være plads til? Hvilke særlige potentialer 
findes der? Hvem skal løfte udviklingen? Hvad 
skal bevares? 

Udviklings- og helhedsplanen konkretiserer hvor-
dan den overordnede vision for Sygehus Nord og 
Gåsepigen, som den er formuleret i midtbystrate-
gien og Aalborg Kommunes øvrige strategier og 
politikker, kan blive ført ud i livet i forhold til alle 
de væsentlige aspekter. 

Den overordnede vision fra midtbystrategien er 
foldet mere ud i forhold til det konkrete kvarter 
og indleder derfor udviklings- og helhedsplanen. 

Sådan læses udviklingsplanen
Derefter følger en række afsnit omkring strategi, 
kvarterets fysik, den økonomiske plan og en rea-
liseringsplan. 

Den strategiske del tager afsæt i visionen og viser 
vejen til at gøre visionen til virkelighed. Det handler 
om hvilke tiltag, der skal gennemføres for at rea-
lisere drømmene og hvilke pejlemærker, der skal 
arbejdes efter undervejs.

Den fysiske del handler om den konkrete orga-
nisering af bebyggelser, byrum, grønne rum og 
infrastruktur. Det handler om spillereglerne for 
omdannelsen af de fysiske rammer og ønsker til 
kvalitetsniveau. 

Den økonomiske del handler om hvem der skal 
betale for udviklingen og hvordan udgifter og 
indtægter balanceres undervejs i gennemførelsen 
af projektet.  

Realiseringsplanen beskriver tanker om midlertidi-
ge aktiviteter og angiver den forventede rækkefølge 
for omdannelsen, herunder afhængigheder mellem 
etaper.
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VISION

En overordnet vision er startpunktet for udviklings- 
og helhedsplanen. Gennem planen perspektiveres 
visionen i forhold til fire forskellige dimensioner, 
der alle er gensidigt forbundne og afgørende for at 
visionen kan realiseres.
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Kvarteret i byen
I Midtbystrategien har hele Reberbansgadekvarte-
ret fået overskriften: Brokvarter og fastfoodmekka. 
Reberbansgade har virkelig et livligt gademiljø med 
mange takeawaysteder, restauranter og mindre bu-
tikker. Gaden har en egen rå og sammensat identitet 
som klart adskiller den fra midtbyens strøggader 
og den er livsnerven i det gamle arbejderkvarter. 
Der er lidt Berlinerstemning over særligt denne 
gade med dens sammensatte kludetæppe af stilarter, 
bygningsmæssige spring i skala, rustikke karakter og 
mange mennesker på gennemtræk. Reberbansgade 
har også en vigtig rolle i byens cykel- og fodgænger-
netværk og midtbystrategien peger på, at de bløde 
trafikanter skal have mere plads.

Lige ved siden af ligger Urbansgade som har en helt 
anden profil med smukke, formklippede gadetræer 
og en rolig, velproportioneret facade i det gamle 
kommunehospital. Her fornemmer man stadig 

tidligere tiders agtelse for overlægen, der havde sin 
bolig her, ved porten ind mod hospitalet. Sygehus 
Nord har gennem de sidste godt hundrede år sat sit 
markante aftryk på kvarterets sydlige del med sine 
mange bygninger, aktiviteter og konstante strøm af 
mennesker og biler – og har givet navn til hele den 
del af Reberbansgadekvarteret. 

Sygehus Nord og Gåsepigen har en central belig-
genhed i byen lige i overgangen mellem centrum i 
den gamle middelalderby mod øst og Vestbyen og 
Hasseris mod vest. Men i dag er området ret afskåret 
fra det øvrige Reberbansgadekvarter af de massive 
hospitalsbygninger på sydsiden af Reberbansgade 
og mod øst og vest udgør henholdsvis Vesterbro 
og jernbanen nogle store barrierer i forhold til 
nabokvartererne. Området er således grundet 
hospitalsfunktionen og de fysiske rammer næsten 
en ø i byen.

Nabokvartererne

Nærområdet til Sygehus Nord og Gåsepigen



Fordebat og vision

Sygehus 
Nord og 
Gåsepigen

Aalborg Kommune inviterer borgere og erhvervsdrivende til 
at være med til at tage det første skridt mod at skabe en 
fælles vision for Sygehus Nord og Gåsepigen.

Når Aalborg Universitetshospital flytter til de nye bygninger 
i Aalborg Øst i 2021/2022, bliver grunden og bygningerne  
på Sygehus Nord ledige. Aalborg Kommune ønsker samtidig 
at omdanne parkeringspladserne på Gåsepigen og i Urbans-
gade. Dermed bliver der en enestående mulighed for at ska-
be et nyt kvarter i Midtbyen.

For at få belyst mulighederne har Aalborg Kommune og 
Region Nordjylland aftalt, at der skal afholdes et parallel-
opdrag, en form for arkitektkonkurrence. I parallelopdraget 
deltager tre rådgiverhold, som hver skal udarbejde et forslag 
til en helhedsplan for området. Borgerne vil i processen blive 
inviteret til at kommentere forslagene, før den endelige hel-
hedsplan besluttes.

Parallelopdraget forventes afholdt i efteråret 2019/foråret 
2020. Inden parallelopdraget skydes i gang, ønsker Aalborg 
Kommune at orientere borgene om nogle af de foreløbige 
tanker for området, samt at invitere borgerne til at give in-
put til visionen for området.

Dine input til visionen
Vi vil gerne have input til: 
• Hvad er vigtigt for områdets udvikling?
• Hvad er vigtigt for kvarterets identitet?
• Hvad er væsentligt at bevare?
• Hvad er væsentligt at tilføje?

Du kan give input til visionen i perioden 1. marts til 15. marts 
2019 ved at bruge kontaktformularen ’Skriv til Plan & Udvik-
ling’ på hjemmesiden www.aalborg.dk/sygehusnord

Når vi har modtaget jeres input, udarbejder Aalborg Kom-
mune og Region Nordjylland en fælles vision, der kan sætte 
retning på den kommende udvikling og skabe de bedste mu-
ligheder for en helhedsplan.

Rundvisning
Torsdag 7. marts 2019 kl. 15-17 inviteres til en rundvisning 
i området, hvor arkivar Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv, vil 
fortælle om områdets historie, og arkitekt Gudrun Øster-
gaard, Aalborg Kommune, vil fortælle om sygehusets histo-
rie og arkitektur.

Mødestedet er ved hovedindgangen til sygehuset i Reber-
bansgade.

Kontaktperson
Gudrun Østergaard, Plan & Udvikling, 
By- og Landskabsforvaltningen.
Tlf. 9931 2139

2019

2020

2021

2022

Fordebat 1.3.-15.3.

Offentlig 
kommentering af de 3 
konkurrenceforslag

Høringsperiode

TIDSLINJE FOR BORGERINDDRAGELSEN
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Visionsplan for en samlet udvikling af Sygehus Nord og Gåsepigen til et grønt, levende og 
bæredygtigt kvarter for alle generationer. 

SLA | TRANSFORM | Bertelsen og Scheving | Friis og Moltke | Sweco

Sygehus Nord og Gåsepigen
- et kvarter med plads til liv
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Planerne om udflytning af Sygehus Nord har været 
kendt længe og dialogen om fremtiden for området 
er derfor startet for flere år siden. I 2018 vedtog 
Aalborg Kommune midtbystrategien Liv i centrum. 
I midtbystrategien er der et afsnit om Sygehus Nord 
og Gåsepige-området. På grundlag af midtbystra-
tegien gennemførte Aalborg Kommune i 2019 en 
fordebat, der mundede ud i en foreløbig vision for 
hele området. Efterfølgende blev kommuneplan-
rammerne for Aalborg Midtby og dermed også for 
Sygehus Nord og Gåsepigen revideret og opdateret i 
kommuneplanrevision 2021, så de hænger sammen 
med midtbystrategien og fordebatten.

Ejendoms- og udviklingsselskabet Nordud A/S 
købte Sygehus Nord af Region Nordjylland i januar 
2021. Efter købet af Sygehus Nord valgte Nordud at 
fortsætte dialogen med byens borgere om områdets 
fremtid og gennemførte blandt andet et Åbent-hus 
debatarrangement på Sygehus Nord i november 
2021, hvor alle aalborgensere havde mulighed for 
at komme med input og stille spørgsmål til den nye 
ejer af sygehuset.

Processen indtil nu

Åbent Hus-debatarrangement på Sygehus Nord i november 2021

Sideløbende gennemførte Nordud i efteråret 
2021 en digital dialog om områdets fremtid via 
ThingLink platformen: Nordud udskrev desuden en 
navnekonkurrence og en fotokonkurrence for at få 
mere indblik i hvordan aalborgenserne ser området 
og fange områdets særlige identitet.

På baggrund af dialogen med byens borgere og 
kommuneplanens rammer udskrev Nordud en 
visionskonkurrence i slutningen af 2021. Forud 
for visionskonkurrencen fremsendte Aalborg 
Kommune, By og Land det gældende plangrundlag 
samt forvaltningens analyser og oplæg til Nordud. 
Dette materiale blev i stor udstrækning indarbejdet 
i programmet for visionskonkurrencen. I konkur-
rencen deltog tre tværfagligt sammensatte teams, 
der alle gav deres visionære forslag til kvarterets 
fremtid. Konkurrencen blev vundet et team be-
stående af SLA og underrådgiverne Transform, 
Friis & Moltke, Berthelsen & Scheving samt Sweco. 
Alle konkurrenceforslagene blev præsenteret ved et 
åbent arrangement på Utzon Centeret i maj 2022 og 
siden udstillet hos Aalborg Kommune, By og Land. 

Parallelt med planerne for Sygehus Nord har 
Aalborg Kommune i flere år haft en dialog med 
Banedanmark om nye forbindelser på tværs af 
jernbanen. I forbindelse med elektrificeringen 
af jernbanenettet i hele landet skal strækningen 
imellem Lindholm og Langå ombygges. I elek-
trificeringsprogrammet er der afsat midler til at 
ombygge broer, da mange broer er for lave til at nye 
køreledninger kan etableres. Aalborg Kommune 
har i dialog med Banedanmark besluttet at en del af 
denne pulje skal benyttes til to nye forbindelser på 
tværs af jernbanen ved Saxogade og ved Gåsepigen. 
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Vi drømmer om et kvarter som summer af liv

Vi drømmer om bedre forbindelser til nabokvar-
tererne for fodgængere og cyklister, så mobiliteten
forbedres og Midtbyen bindes tættere sammen med
Vestbyen og Klostermarken. Vi drømmer om bedre
forbindelser mod nord til fjorden og havneprome-
naden, mod syd til banegården, Kildeparken og 
Kunsten, mod øst til Budolfi Plads og strøggaderne
og mod vest til villakvartererne, Katedralskolen, 
Handelsgymnasiet og Huset i Hasserisgade.

Endelig drømmer vi om et grønt bykvarter, hvor 
der er plads til bynaturen, frodigheden er stor og 
plante- og dyrelivet er synligt og nærværende. En 
mangfoldig bynatur, der giver rekreative muligheder 
for mennesker og levesteder for mange arter, så 
kvarteret fyldes af mange slags liv.

Livet i kvarteret er i dag koncentreret omkring 
Reberbansgade, hvor takewaysteder, restauranter og
mindre butikker skaber et levende bymiljø i gaden.
For resten af kvarteret foregår aktiviteten i dag stort
set inde i husene og byrummene bruges primært 
til parkering af biler. Drømmen er et forandret 
kvarter, der virkeliggør midtbystrategiens vision 
om mere liv i centrum. Et kvarter med plads til 
livet mellem husene i alle dets forskellige former: 
arbejdsliv, shopping, rekreation, kulturoplevelser, 
bevægelse, caféliv og hverdagsliv.

Vi drømmer derfor også om et kvarter, hvor både 
beboere og besøgende primært går, tager cyklen 
eller bruger den kollektive trafik for at bevæge sig 
rundt i byen. Et kvarter hvor de bløde trafikanter 
har fortrinsret i gaderummene, hvor cykelturen og
gåturen til arbejde bliver en tryg og god oplevelse 
og hvor bilerne parkeres i parkeringshuse eller 
underjordiske parkeringsanlæg med adgang fra 
kanten af kvarteret.

Et mangfoldigt bykvarter som binder Midtbyen og Vestbyen sammen og 
giver plads til mange former for liv – plads til mennesker, dyr, planter, 
fugle og insekter.



Udviklingsplan for Sygehus Nord og Gåsepigen Vision20 21

Vi drømmer om et kvarter med mange fællesskaber

Vi drømmer om, at nye boliger og boligformer 
understøtter fællesskabet på tværs af generationer 
og giver plads og rum til at naboskaber kan udvikles. 
Vi drømmer om fælles faciliteter for kvarterets 
beboere, så foreningsliv og interessefælleskaber 
får de bedste forudsætninger for at trives og de 
sociale relationer mellem kvarterets borgere styrkes.

Vi drømmer om skønne, grønne uderum, der giver 
plads til at være sammen og dyrke fælles interesser 
– både aktive og mere rekreative fællesskaber.  

Allerede i dag færdes mange mennesker i kvarteret, 
men bortset fra de mange takeawaysteder og spise-
steder i Reberbansgade, er der meget få mødesteder. 
Vi drømmer derfor om flere mødesteder og bedre 
rammer for fællesskab.  Den gode by er nemlig noget 
vi skaber sammen, når og hvor mennesker mødes. 

Fællesskaber kan findes på mange niveauer. Seniorer 
der mødes til gymnastik, en kop kaffe sammen med 
naboen, teenagere der mødes og hænger ud efter 
skole, aftenskolehold eller kontorfællesskaber. Vi 
drømmer derfor om mødesteder på mange niveauer: 
i byrummene, i trappeopgangen, ved cykelstativet, 
i gårdhaver, på tagterrassen, i parken og uden for 
butikken.

Et godt kvarter skabes i mødet mellem mennesker og fælles samtaler om 
livet i ejendommen, kvarteret og byen.
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Vi drømmer om et kvarter til både hverdag og fest

Ved siden af det rolige hverdagsliv skal kvarteret 
også gerne give plads til aktiviteter, fest og musik på 
udvalgte steder. Større byrum med plads til særlige 
begivenheder og events, der sætter kvarteret på den 
anden ende og skaber et nyt bymiljø for en weekend 
eller en uge – og gerne på kvartersniveau, så beboere 
nord for Reberbansgade og nabokvartererne kan 
være med. De faste programmer og funktioner i de 
større byrum, skal derfor helst ikke tage al pladsen 
eller være så robuste, at de kan anvendes på anden 
vis end den daglige brug. 

Vi drømmer om, at denne del af kvarterets liv kan 
kobles sammen med livet i Reberbansgade, så gaden 
understøttes som hele kvarterets livsnerve.

Hverdagslivet er en stærk drivkraft og forudsætnin-
gen for et aktivt kvarter hele året. Vi drømmer om et 
kvarter med blandede byfunktioner. Et kvarter der 
tilbyder alt det nødvendige til hverdagens behov: 
boliger, butikker, grønne oaser, daginstitution, 
legepladser og serviceerhverv. 

Forudsætningen for hverdagslivet og et blandet 
udbud af byfunktioner er flere beboere. Vi drømmer 
derfor om mange nye gode boliger med plads til 
privathed og sollys i stuen. Der skal gerne være et 
bredt udsnit af boligtyper, så både unge, familier og
seniorer finder området attraktivt og kvarteret får 
en mangfoldig beboersammensætning.

Til et godt hverdagsliv hører uderum med ro, stilhed 
og plads til eftertanke – gerne tæt på boligen eller 
arbejdspladsen. Vi drømmer derfor om flere små 
hjørner, lommepladser og større grønne oaser med 
plads til ophold og gåture.

Et kvarter for hverdagen med alle dens almindeligheder, men også med 
steder og plads til særlige overraskelser, der lyser op fra tid til anden.
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Udviklings- og helhedsplanen sætter barren højt 
og inspirerer til bæredygtighed på både byniveau 
og bygningsniveau. Omdannelsen af kvarteret skal 
ske med en fokus på en bæredygtig udvikling – både 
på kort og på langt sigt. Udviklingen skal derfor 
understøtte det eksisterende kvarter økonomisk 
og socialt og bygge videre på kvarterets særlige 
identitet og historie.

Vi ønsker, at der tages hånd om den eksisterende
infrastruktur og bygningsmasse, så den genanvendes
i videst muligt omfang og de eksisterende værdier 
bevares. I de kommende faser ses der på mulighed 
for nye byggeprocesser, med fokus på både planlæg-
ning, opførelse, drift og renovering af bygninger ud 
fra et bæredygtighedsperspektiv. Der er brug for et 
opgør med vores hidtidige måde at bygge på, som 
belaster klimaet og miljøet – og i stedet omdanne 
eksisterende bygninger og skabe nye bygninger og 
byrum, hvor mennesker trives og miljøet forbedres.

Vi giver mulighed for et tæt bykvarter, hvor facilite-
ter kan deles og antallet af boliger og arbejdspladser 
giver basis for deleøkonomiske løsninger. Et tæt 
bykvarter giver også bedre basis for bæredygtig 
mobilitet, hvor kollektiv trafik, gang og cykel bliver 
de foretrukne og mest bekvemme transportformer. 

Vi ønsker, at klimatilpasning tænkes ind i udviklin-
gen af kvarteret, så byrum, grønne rum og bygninger 
designes med fokus på et ændret fremtidigt klima 
med flere og kraftigere regnhændelser, højere tem-
peraturer, stigende grundvandsspejl og kraftigere 
vinde.

Et nyt kvarter hvor de eksisterende værdier er bevaret og bæredygtige 
byggeprocesser har skabt nye boliger, erhvervslokaler og et godt bymiljø.

Vi drømmer om en bæredygtig fremtid

I visionskonkurrencen var bæredygtighedsambitio-
nerne for kvarteret udformet med afsæt i DGNB-sy-
stemet. DGNB-systemet sætter forenklet sagt 
bæredygtighed på formel og hjælper til at omsætte 
de store visioner til konkrete handlinger og håndgri-
belige værktøjer. Et godt resultat i DGNB-systemet 
betyder, at byområdet er i toppen af det mulige 
indenfor bæredygtig byudvikling. I forbindelse 
med visionskonkurrencen blev der gennemført en 
DNBG-præscreening af hele området. Den viste, 
at det med en ambitiøs tilgang er muligt at opnå et 
flot resultat. Det er ambitionen, at både det samlede 
kvarter og alle bygninger kan DGNB certificeres.

Figuren nederst herunder viser præscreeningens samlede 
vurderinger (som procentdel af det maksimalt mulige).  
De mulige DGNB-certifikater handler både om hvor høj 
den totale score er, og hvor høj scoren er indenfor hvert 
tema (bikravet). Figuren øverst herunder gengiver syste-
mets krav for den samlede score og bikravene for hver af 
de 3 certifikater for byområder. Se i øvrigt Bilag 2.1.
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DDGGNNBBss cceerrttiiffiikkaatteerr

Ud fra vurderingen og pointgivningen af hvert kriterium udregnes den samlede grad af opfyldelse for byområdet. Fra en 
samlet opfyldelsesgrad på 50% får byområdet DGNB-certifikatet i sølv. Fra en samlet opfyldelsesgrad på 65% gives
DGNB-certifikatet i guld. For et DGNB-certifikat i platin skal byområdet opnå en samlet opfyldelsesgrad på mindst 80%.

For at få en velafbalanceret fordeling af pointene og sikre at der ikke er områder, der får en meget lav kvalitet, gælder
der også bikrav i alle fem temaer. 

For et DGNB-certifikat i guld skal et projekt i hvert af de fem temaer opnå en opfyldelsesgrad på mindst 65%. For
eksempel ville et byområde, som økonomisk påviser en særdeles høj kvalitet, men på det sociale område ligger under
65%, ikke kunne få en udmærkelse i platin. For DGNB-certifikat i guld gælder der krav om mindst 50% i hvert af de fem
temaer, mens det for DGNB-certifikat i sølv er 35%.

DK-GBC har valgt at gøre manualerne til DGNB-systemet offentligt tilgængelige, blandt andet med et ønske om, at
DGNB-kriterierne bliver taget i betragtning tidligt i planlægningsprocessen, og får størst mulig effekt. En udmærkelse kan
dog kun tildeles projektet efter at det er blevet tilmeldt og kontrolleret hos DGNB. Aktuelle gebyrsatser fremgår af
hjemmesiden dk-gbc.dk/dgnb.

Resultat af præscreeningen

DGNB’s certifikater

PPRROO EENNVV EECCOO SSOOCC TTEECC TTOOTTAALL

EEPP%%,,  llaavv  vvuurrddeerriinngg 3366%% 3399%% 2233%% 4477%% 3377%% 36%

EEPP%%,,  ggeennnneemmssnniitt 6688%% 5577%% 5566%% 6688%% 6644%% 63%

EEPP%%,,  hhøøjj  vvuurrddeerriinngg 9999%% 7755%% 9900%% 8899%% 9911%% 89%
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Seks udviklingsstrategier
Med afsæt i visionen er der formuleret seks udvik-
lingsstrategier. Disse strategier skal guide vejen hen 
mod en realisering af visionen og en bæredygtig 
udvikling af kvarteret. Strategierne skal også 
bruges som styringsredskab i dialogen mellem de 
involverede parter i byudviklingen.

For hver udviklingsstrategi er der formuleret en 
række målsætninger og tiltag. Disse målsætninger 
og tiltag  favner både det målbare og det mærkbare 
- de rationelle værdier og de oplevede værdier. Når 
begge disse værdisæt tages med i den fremtidige 
udvikling, kan der skabes et kvarter, som er både 
velfungerende, oplevelsesrigt og meningsfuldt at 
bo, arbejde og leve i.

Skab nye forbindelser  
Vi ønsker, at der skabes nye forbindelser og at 
kvarteret åbner sig mod nabokvartererne.

Lad bynaturen vokse

Vi ønsker, at der skabes et grønt kvarter med
masser af planter, rigt dyreliv, lokale haver og 
grønne byhjørner og gader.

Skab et kvarter i øjenhøjde

Vi ønsker, at bygninger og byrum designes
 med udgangspunkt i menneskets sanser og
 behov.

Respekter identiteten
Vi ønsker, at Reberbansgade særlige stemning
og de mange forskellige historiske lag bevares.

Giv plads til liv

Vi ønsker, at der skabes mere plads til liv - både
for beboere, erhvervsdrivende og besøgende.

Understøt fællesskaber

Vi ønsker, at der skabes gode rammer og startbe-
tingelser for naboskaber og fællesskaber.



NYE FORBINDELSER + BIKES
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Skab nye forbindelser 

I dag opleves området næsten 
som en ø midt i byen. Nye 
forbindelser for særligt de bløde 
trafikanter binder området 
sammen med resten af byen.

I dag opleves området næsten som en ø i byen. 
Klemt inde mellem Vesterbro, jernbanen og med 
den massive hospitalsudbygning mod Reberbans-
gade er grænserne yderst tydeligt markeret og sine 
steder nærmest umulige at trænge igennem. Flowet 
foregår derfor primært langs kanterne og gennem 
Reberbansgade – også for cyklister og gående. 

Det ændres der på med nye, stærke forbindelser 
for særligt de bløde trafikanter, så kvarteret bliver 
integreret med resten af midtbyen og hele kvarteret 
får ny betydning som link mellem fjorden, Midt-
byen, Vestbyen, Klostermarken og de store grønne 
landskaber mod sydvest.

Vesterport

Mod syd revitaliseres Vesterport som en vigtig 
forbindelse, der skaber en helt ny rute for 
gående og cyklister fra Vestbyen og Kloster-
marken gennem Folkeparken og videre til 
Prinsensgade og banegården.

Ny bro ved Gåsepigen

Med en ny bro henover jernbanen ved Gåse- 
pigen skabes en ny rute for gående og cyk-
lister mellem midtbyen og Hasseris, Almen 
Kirkegården og videre til Kunsten og Mølle-
parken.

Sygehus Nord Porten

Med en ny port gennem Sygehus Nord højhuset 
åbnes kvarteret mod byen omkring. Det gør 
det nye Reberbanstorv til kvarterets centrale 
plads og giver adgang til Folkeparken fra nord.  

Saxogadepassagen

Med en ny passage under banen ved 
Saxogade skabes der forbindelse mellem 
uddannelsesinstitutionerne, det nye kvarter 
og Midtbyen. Passagen giver adgang for både 
bløde trafikanter og biltrafik til parkeringshus. 

Målbart og mærkbart 

Sygehus Nord porten Nye forbindelser

Saxogadepassagen

Vesterport

Gåsepigebroen

Sygehus Nord Porten

Gåsepigebroen ved Huset i Hasserisgade
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Respekter identiteten

Kvarterets brogede, blandede og 
lidt skæve karakter skal danne 
grundlag for udviklingen.

Kvarteret har en helt særlig identitet med Re-
berbansgade som kvarterets livsnerve, de gule 
kommunehospitalsbygninger som forbindelsen 
langt tilbage i tid og den høje sengebygning som 
fikspunkt. Den eksisterende bygningsmasse er 
meget varieret og forskellige epokers ideer om det 
moderne afspejles i bystrukturen. Middelalderbyens 
krogede gader, pavillonhospitalets helende hospital-
shaver, modernismens rationelle grid – tilsammen 
danner de det brogede, sammensatte og skæve 
kvarter, vi kender i dag.

Denne identitet bør fastholdes og udbygges i det 
nye kvarter, så det brogede og kontrastfyldte lever 
videre. De nye huse bygges skulder ved skulder 
med de gamle og nye byrum og gaderum føjer sig 
til de eksisterende, så kvarteret bliver en spændende 
blanding af nyt og gammelt. På den måde bevares 
også de mange minder og fortællinger, der er knyttet 
til bestemte bygninger, gader og byrum. Vores 
kulturarv og bygningskultur er vigtig – og minder 
og fortællinger kan fint leve videre selvom funktion 
og brug af bygninger og byrum ændres.

Historien skal have plads

Historien om hospitalet bør fortsat huskes 
og genfortælles. De fleste aalborgensere er 
født på Sygehus Nord og har dermed direkte 
forbindelse til kvarteret.

Bevar navnene

De fine navne med rødder i historien bør 
bevares og genbruges i det nye kvarter: 
Kommunehospitalet, Sygehus Nord, Gåse-
pigen,  Ladegården.

Bylivet i Reberbansgade

Reberbansgades blandede udbud af funk-
tioner og butikslivet i gaden skal gerne be-
vares.

Nyt og gammelt har lige værdi

Markante træk i den eksisterende bystruktur 
og bebyggelse bør bevares, så de nye be-
byggelser som nu skyder op blot bliver endnu 
et lag i kvarterets lange historie. 

Målbart og mærkbart 

Højhuset er et vartegn for hele kvarteretReberbansgade skal fortsat være kvarterets nerve Kvarterets mange fine bygninger bevares Markante træk i bystrukturen bevares



Plads til LIv
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I dag er området meget bebygget og triste uderum 
der primært skal sikre gode forhold for parkering af 
biler og et problemfrit flow omkring hospitalsfunk-
tionerne udgør rummet mellem husene.

Det bør ændres i det fremtidige kvarter, så der i 
stedet prioriteres plads og rum til liv for mennesker. 
Det nye kvarter bør give plads til små hjørner i solen 
og indre haver og gårdrum, så der sikres gode og rare 
uderum tæt på boliger og arbejdspladser. Det giver 
basis for, at livet også rykker udenfor husene og ud 
i byen. Gaderummene skal også gerne indrettes så 
de giver mulighed for det korte hvil steder med til 
samtale med naboen.

Kvarteret bør også have nogle større, urbane pladser 
og parkrum, hvor mange mennesker kan samles 
og der er plads til små events og fælles aktiviteter.

Giv plads til liv

Folkepark

En ny stor folkepark på mere end 5.000 m2  

med kig til åben himmel og plads til leg, sport 
og fællesskab. Parken skal være kvarterets 
grønne lunge og mødested på tværs af 
generationer. 

Små lokale hjørner og haver

Der skal skabes plads til små lokale mødested-
er på gadehjørner og udenfor arbejdspladser 
og boliger.

 

Parkering i huse og under terræn

Bilparkeringen rykkes ind i parkeringshuse 
og ned i parkeringskældre, så bilerne ikke 
optager pladsen i byrummene.

Mikroklima
 
Der bør være stort fokus på at sikre et godt 
mikroklima i de nye byrum og grønne rum.

Der skal skabes plads til at livet 
i kvarteret kan rykke ud i byens 
rum, så der skabes et levende 
bymiljø.

Målbart og mærkbart 

Lokale hjørner Hverdagsliv i FolkeparkenFolkepark og byrum Fokus på mikroklima
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Lad bynaturen vokse
Der er brug for at tænke naturen ind som en vigtig 
del af bymiljøet, hvis der skal skabes et sundt og 
attraktivt by- og boligliv. Bynaturen understøtter 
fællesskaber, fordi vi agerer mere åbent, afslappet 
og uformelt i de naturbaserede rum. Derfor er 
bynaturen så vigtig, for udviklingen af et attraktivt 
kvarter.

I dag er mindre end  5 % af arealet grønt. Det bør 
ændres så det fremtidige kvarter rummer meget 
mere bynatur, så der skabes levesteder for dyr og 
planter og livskvalitet i hverdagen for mennesker. 

Udover de sanselige oplevelser i hverdagen giver 
bynaturen også økosystemtjenester og funktioner, 
som der er brug for, hvis kvarteret skal fungere godt 
– f.eks. rensning af luften, plads til regnvandet, læ 
for vinden eller mental afslapning efter en anstren-
gende dag på arbejdet. 

Kvarterets naturbaserede byrum 
giver livskvalitet, fordi de styrker 
vores fysiske og mentale sundhed 
og mindsker stress.

3-30-300 målsætning 
 
Der bør stræbes mod at give udsigt til mindst tre 
træer fra alle boliger og arbejdspladser, mindst 
30 % af arealet bør prioriteres til grønne uderum 
og ingen bør have mere end 300 meter til en 
større park (0,5 ha).

Lokale haver og grønne gader
 
Der bør være adgang til haverum fra alle boliger 
og kort afstand til grønne uderum fra alle arbejds-
pladser.

Vand giver liv
 
Små lavninger og lunker i terrænet opsamler reg-
nvand fra både tage og belægninger. Vand er en 
forudsætning for alt liv - og de små ‘vandhuller’ 
giver levesteder for både padder, fugle og insekter.

 

Biodiversitet og drift
 
Der bør udarbejdes en biodiversitetsstrategi 
samt en drifts- og vedligeholdelsesstrategi som 
fastsætter mål og handlinger for drift af byna-
turen.

Målbart og mærkbart 

Varieret beplantning giver oplevelser og levestederEt grønt og frodigt kvarter Små lunker og lavninger opsamler regnvand



KLYNGER - naboskaber
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Fælles uderum stimulerer fællesskabetBebyggelsesklynger skaber identitet og naboskabFælles aktiviter bringer folk sammen

Understøt fællesskaber
Samlende gårdhaver

Gode rammer er ingen garanti for et levende 
bykvarter, men det hjælper. I udviklingen af det 
nye bykvarter bør der derfor være fokus på at skabe 
gode rammer for fællesskaber – både fysisk og 
organisatorisk. 

De fysiske rammer kan inspirere til fællesskab, hvis 
bebyggelsen organiseres, så der dannes klare nabo-
skaber og fælles uderum. Med omhu ved placering 
af fælles ankomster og faciliteter sikres endnu bedre 
grundvilkår for fællesskab og naboskab.

Ofte er der brug for at hjælpe fællesskabet lidt på vej 
ved at organisere fælles aktiviteter og begivenheder 
for bebyggelsen og kvarteret. Det gælder særligt når 
kvarteret forandres så grundlæggende som det sker 
her, hvor mange nye beboere flytter ind på samme 
tid og arbejdspladserne også er under opbygning. 

Fysiske rammer og organisering kan dog ikke garan-
tere, at fællesskaberne opstår og bliver levedygtige. 
Det er i høj grad fremtidens beboere, erhvervs-
drivende og brugere af kvarterets funktioner, der 
skal skabe fællesskaberne og holde dem vedlige. 
Men ved at sørge for rammerne, sikres de bedste 
forudsætninger for, at det sker. 

Gennemtænkte fysiske rammer 
og starthjælp skaber grobund for 
gode naboskaber og fællesskaber.

Målbart og mærkbart 

Naboklynger 
 
Kvarteret deles op i mindre bebyggelser omkring 
et fælles uderum, så der skabes et lokalt nabo-
skab udenfor boligen og arbejdspladsen. 

Fælles faciliteter og samarbejde
 
Muligheder for fælles faciliteter og deleøkon-
omiske tiltag bør undersøges i de næste 
faser af udviklingen. Ligesom samarbejde med 
Vestbyens og Mitbyens Samråd, interesseorgani-
sationer, trossamfund m.m. bør prioriteres. 
 

Blandet by - sundt fællesskab
 
De enkelte bebyggelser bør udformes med vari-
ation i ejerformer, boligtyper og boligstørrelser, 
så de tiltrækker forskellige typer af beboere
 

Lokale mødesteder
 
Der bør være fokus på at skabe små lokale møde-
steder omkring boliger og arbejdspladser.
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Oplevelser i gadeplan

Bebyggelsen bør designes så den giver oplevelser 
til fodgængere: Variation i facadelinjen med 
fremrykkede og indskudte etager, byfunktioner 
og offentligt programmer i stueetagen og små 
byhjørner med plads til ophold.

Kantzoner 

Velindrettede kantzoner omkring alle bygninger 
er vigtige for stemningen og skaber rare overgange 
mellem det private og offentlige rum.

Porte og passager

Med porte i bebyggelsen og åbne passager 
mellem husene skabes et lokalt netværk 
af smalle stier på kryds og tværs gennem 
kvarteret.

Blød by

Gaderne skal indrettes efter fodgængere 
og cyklisters behov og der bør skabes gode 
parkeringsmuligheder for cykler både på 
gadeplan og inde i bygningerne.
  

Meget af kvarterets nuværende charme består i de 
ældre bygninger, med fine portmotiver, udsmyk-
ninger og smukke detaljer, der giver oplevelser på 
vandringen gennem kvarteret. De modernistiske 
bygninger fra efterkrigstiden har ikke samme grad 
af detaljering og flere af dem fremstår ret monu-
mentale.

I omdannelsen af kvarteret bør der være fokus 
på at bevare de eksisterende kvaliteter og tilføje 
endnu flere elementer, der kan gøre gåturen gen-
nem kvarteret oplevelsesrig. Når der opføres nye 
huse, skal der derfor være stor opmærksomhed på 
udformningen af både facader og det byrum som 
dannes af bebyggelsen. Arkitekturen i kvarteret 
skal være varieret, så den stimulerer sanserne og 
beriger hverdagslivet. 

Når vi skaber gode fysiske rammer med mennesket 
i centrum, skabes et attraktivt miljø, så flere har lyst 
til at bo, arbejde og opholde sig i kvarteret.

Skab et kvarter i øjenhøjde

Målbart og mærkbart 

Porte og passager skaber et lokalt netværk for fodgængere Bygningsdetaljer giver oplevelser i hverdagen
Gaderum for fodgængere og cyklister

Varierede gadeforløb, grønne 
kantzoner og mange smutveje 
skaber et kvarter fyldt af 
oplevelser for fodgængere.
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Bortset fra de charmerende bygninger i det gamle 
kommunehospital fremstår området i dag gråt og 
lettere trist. Husene vender sig indad, bilerne fylder 
byrummene og der er næsten ingen grønne rum. 
Det ændrer planen radikalt. For resten af byen skal 
Reberbanskvarteret i fremtiden være en omvej værd 
og for alle der bor eller arbejder i kvarteret skabes 
de bedste rammer for liv og fællesskab.

Planen for det nye kvarter er udviklet med afsæt i de 
grønne rum og byrummene. En ny stor Folkepark 
mod vest binder hele kvarteret sammen og giver 
masser af plads til både leg, ophold og fællesskaber. 
Et nyt stort Reberbanstorv kobler området sammen 
med bylivet i kvarterets centrale gade. Folkeparken 
og Reberbanstorvet bindes sammen af en ny port 
i den høje sengebygning, Sygehus Nords vartegn.

Rundt om og op til parken, torvet og porten samles 
nye og gamle huse i en række naboklynger, der 
danner basis for lokale fællesskaber og naboskab. 
Bebyggelsen i naboklyngerne er alle samlet omkring 
indre haverum bortset fra Reberbansklyngen, hvor 
det er torvet og Folkeparken, der danner fælles 
uderum og mødesteder.

Helhedsplan



Tra�k - CyklerTra�k - Gående
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Den fysiske plan for det nye bykvarter tager 
udgangspunkt i de bløde trafikanters behov og 
understøtter dermed visionen om mere bæredygtig 
mobilitet. Afstandene er korte, så på fem minutter, 
kan man komme rundt i hele kvarteret eller over i 
nabokvartererne. 

Et væsentligt element i planen er de mange porte 
og passager, der gør, at man som gående kan bevæge 
sig gennem kvarteret på kryds og tværs og ind 
igennem de store haverum. I dag er der en del store 
terrænspring med stejle trapper og ramper, særligt 
omkring sygehusbygningerne. Det bør ændres, så 
nye stier og passager er tilgængelige for alle.

På byniveau giver den nye forbindelse gennem Por-
ten og Folkeparken sammen med Saxogadepassagen 
og Gåsepigebroen helt nye og bedre muligheder for 
at fodgængere og cyklister kan bevæge sig gennem 
kvarteret på vej mod Midtbyen, havnepromenaden 
og fjorden.

De indre gaderum omlægges til multifunktionelle 
bygader og bilerne skal parkeres i parkeringshus 
eller parkeringskældre i kanten af kvarteret med 
nem adgang fra de store veje.

Fodgængere og cyklister prioriteres, så det 
bliver en oplevelse, at gå en tur eller cykle 
gennem kvarteret på vej til arbejde. 

Mobilitet

Gader, stier og passager for fodgængere Primære og sekundære ruter for cyklister

Biler parkeres i parkeringshus og parkeringskældre 
med adgang fra kanten af kvarteret

Nye ruter for cyklister

God tilgængelighed for cyklister og fodgængere



NATURBASERET 
DRIFT OG PLEJE

VARIERET TERRÆN OG JORDBUND

TRÆER  MED VARIERENDE 
STØRRELSER, EGENSKABER OG UDTRYK

STRUKTUR MED DØDE TRÆER,
KVAS OG STEN 

FLERE BEPLANTNINGSLAG

Folkepark

grøn gade

Ladegårdshaven

grønne gader

grønne hjørner

Hospitalshaverne

grønne hjørnergrønne hjørner

Gåsepigehaven
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Naturen er en del af byen, nogle steder mere end 
andre. Der er fugle, planter, insekter, svampe og 
smådyr spredt over det meste, også i byen. 

Bynaturen er meget væsentlig for at sikre et godt 
miljø i det nye kvarter og livskvalitet i hverdagen. 
Det viser alle undersøgelser - og rent instinktivt 
kan vi alle  mærke, hvilken forskel naturen gør for 
vores velbefindende. Den fysiske plan giver derfor 
meget plads til bynatur, så der skabes et grønt og 
frodigt kvarter med oaser til hverdagen og garanti 
for fuglefløjt. 

Bynaturen er tænkt ind på alle skalatrin fra den store 
Folkepark og større pladser til små grønne hjørner 
og indre haver i bebyggelserne. Bynaturen skal have 
forskellig karakter og udtryk, så den er med til at 
give de enkelte bebyggelser og byens rum karakter 
og identitet.

Bynatur
Det skal være et grønt og frodigt kvarter, 
med gode vækstbetingelser og stor variation 
i plantelivet, levesteder for smådyr og 
garanti for fuglefløjt.

Folkepark, lokale haver og grønne gader og hjørner

Signaturarter for kvarteret: Storplettet perle-
morsommerfugl og Rødhals

Designprincipper for bynaturen

Grønne oaser



Terræn hatch
Vinter og lys skov
Rødder

3-30-300 Målsætning3-30-300 Målsætning
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En stor del af de eksisterende belægninger skal 
brydes op og fjernes. Når belægninger er fjernet skal 
der gennemføres en terrænregulering, der skaber et 
mere varieret terræn i de grønne rum, udligner de 
store terrænspring omkring bygninger og danner 
grundlag for fremtidige belægningsopbygninger i 
de nye byrum og gaderum. Sand og grus fra vejop-
bygninger skal så vidt muligt genbruges til at skabe 
tørre, varme biotoper på udvalgte steder med god 
soleksponering. 

Terrænreguleringen skal også skabe små lokale 
lavninger og lunker, hvor regnvandet kan samles 
ved kraftige regnhændelser. Vand fra tage og 
belægninger skal i videst muligt omfang ledes ud i 
lavninger og plantebede til forsinkelse, fordampning 
og eventuelt nedsivning.

Det nye kvarter skal være grønt og frodigt. Det er 
ønsket, at Folkeparken bliver på mindst 5.000 m2 
og at de grønne rum minimum udgør 30 % af  det 
samlede areal. I lokalplaner bør der stilles krav til 
den nye beplantning både i forhold til omfang, typer 
af beplantning og kvalitet. 

Det er vigtigt, at andelen af træer bliver høj, da 
træerne har stor betydning både for den oplevede 
kvalitet, for mikroklimaet og som levesteder. Der 
bør derfor sættes et mål om et kronedække på 
minimum 10 %. 

Der skal primært plantes træer i større grupper, 
så der kan sikres gode vækstbetingelser. Hvor det 
er muligt, skal der plantes stambuske og solitære 
træer med naturlig vækstform. Der bør plantes et 
bredt udsnit af arter og størrelser, så der allerede 
fra starten opnås et dynamisk udtryk.

Terræn og vandvejeØnsker til grønne rum og kronedække Landskabstypologier

Grønne rum bør minimum udgøre 30 % Kronedækket bør minimum være 10 %

Gode vækstbetingelser sikrer frodige, grønne rum

Græsland - tørt og fugtigt Naturlig afstrømning understøttes

Skovbryn og mikroskove

Den nære natur omkring kvarteret er analyseret 
og den landbaserede natur består primært af eng 
og overdrev samt småskove og skovbryn. Kvar-
teret har ikke nogen direkte forbindelse til andre 
kortlagte naturområder, spredningskorridorer eller 
lignende. Men der findes dog grønne områder helt 
tæt på – kun adskilt af jernbanen, og der er dermed 
spredningsmuligheder for forskellige plante- og 
dyrearter. Mest oplagt fra den store grønne kile 
mod sydvest – kirkegården, Kildeparken, Skovdalen 
og Mølleparken. Bynaturen i kvarteret bør derfor 
baseres på de to landskabstypologier: græsland og 
skovbryn, så der gives gode betingelser for at arter 
kan sprede sig.
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Langs jernbanen skal der skabes en ny stor Fol-
kepark. Planen vender således det som i dag er 
områdets bagside og gør det til kvarterets største 
attraktion. Folkeparken bliver kvarterets grønne 
lunge, som trækker lys, luft og himmel ind i kvar-
teret fra vest.

Folkeparken skal give plads og danne ramme om en 
vifte af bylivsaktiviteter, leg og sanselige oplevelser  
for kvarterets beboere. Stemningen i Folkeparken 
skal være levende, uformel og mangfoldig. Det skal 
ikke være en prydpark, men en park til hverdags-
brug.

Mod nord griber Folkeparken passagen ved Sa-
xogade og skaber en flot ankomst til kvarteret fra 
vest og mod syd i Gåsepigekarréen glider parken 
over i uderummet til den nye vuggestue. Midt ned 
gennem parken bugter en ny sti sig, så der skabes 
en ny forbindelse mellem Reberbansgade og Ve-
sterport på langs og mellem Saxogadepassagen og 
Ladegårdsgade og Stengade på tværs.

Folkeparken

Funktion

Folkeparken opdeles i zoner, så der skabes rum til 
både fordybelse og til leg og bevægelse

Tætheden i beplantningen varieres, så der skabes 
både intime rum og rum med åben himmel

Tæt rum Åbent rum

parksti ophold/leg/bevægelse

Folkeparken, principsnit

Inkluderende rum - designprincipper
Faciliteter sammensættes, så de er målrettet flere 
forskellige brugere og rummene indrettes med 
overgange, så der er mulighed for at være både passiv 
og aktiv deltager.
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Byrum og gaderum
Der er brug for mere plads til ophold, udeservering 
og aktiviteter, hvis der skal skabes muligheder for 
mere liv i byens rum. Planen indeholder derfor både 
torve, passager, lommepladser og gaderum, der kan 
danne rammer for dette.

Byrummene er placeret i forhold til de bløde tra-
fikanters ruter, så de danner mødesteder og giver 
opholdsmuligheder i knudepunkter. Byrummene 
er desuden tænkt sammen med de byfunktioner, 
der tænkes inde i husene og de mikroklimatiske 
forhold. Både store torve og små lommepladser 
giver plads til ophold og hvil i læ og i sol. 

I det videre arbejde med udvikling af byrumme-
nes kvaliteter bør der udarbejdes en strategi for 
belysning og mørke for hele kvarteret. Derved 
sikres at belysningsniveauet og karakteren af lyset 
understøtter atmosfæren i de forskellige byrum og 
gader, gør rummene trygge at færdes i og skaber 
oplevelser i de mørke timer.

Reberbanstorvet

Gåsepigetorvet

Saxogadepassagen
Porten

Vesterport

Hjørnet

Kvarteret skal have mange små 
opholdssteder og mødesteder - både i 
byrummene og i gaderne.

Kvarteret får et tæt væv af gaderum og byrum med plads til ophold og fællesskab

Beplantning skaber nicher til ophold

Byrum til leg og ophold



Bygning P
boliger/hotel/erhverv

Bygning B
torvehal/erhverv

Bygning F
boliger/erhverv

Folkeparken

Porten

Reberbanstorvet

Nyt parkeringshus
Ny bygning
boliger/erhvev

Ny bygning
erhverv

Reberbansgade

Reberbane Apotek

udeservering/ophold
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Reberbanstorvet

I fremtiden ønskes Reberbansgade lukket for 
gennemkørende biltrafik på strækningen fra 
Urbansgade til Svendsgade, så der skabes mulig-
hed for et stort torv fra facade til facade mellem 
hospitalets forhal og bygningerne på nordsiden af 
Reberbansgade. Ærindekørsel vil dog fortsat være 
tilladt i begrænset omfang. 

Torvet bliver ca. 25 x 80 meter og svarer dermed 
i størrelse til Frederikstorv. Det er altså stort nok 
til, at der bliver plads til events, loppemarked m.m. 
ved særlige lejligheder. I hverdagen bliver torvet det 
nye samlingssted for hele Reberbanskvarteret og 
understøtter Reberbansgade som kvarterets nerve. 
Der bliver mulighed for et madmarked, restaurant 
eller café i hospitalets forhal, så den sydlige side af 
torvet får en aktiv facade. 

Cyklister og fodgængere får let adgang til og fra 
torvet. Bilister vil skulle køre ad Saxogade, parkere 
i det nye parkeringshus og har derfra let adgang til 
hele torvets udbud af funktioner.  

Reberbanstorvet bliver hele kvarterets nye 
byplads og kobling mellem Folkeparkens 

grønne rum og livet i Reberbansgade.

Funktioner og programmer på torvet Fodgængerflow

I forbindelse med trafikomlægningen i Reberbans-
gade forskydes køresporet og cykeltrafikken mod 
syd, så der skabes mere plads til udeservering og 
ophold langs den nordlige facade, der har den bedste 
solorientering på torvet og hvor der allerede i dag 
ligger en stribe takeawaysteder.

Karakteren på torvet skal understøtte Reberbans-
gades brogede og lidt rå karakter. Det skal altså ikke 
være et fint, klassisk midtbytorv, men et byrum til 
hverdagsbrug med et lidt mere råt udtryk. Der skal 
skabes plads til træer, som kan dæmpe vinden lidt og 
markere zoner til ophold. Desuden bør der arbejdes 
med en særlig belysning, der understreger torvets 
udstrækning og skaber en særlig aftenkarakter.

Der er endnu ikke afsat kommunale midler til 
omlægning af den offentlige del af torvet. Gen-
nemførelsen vil derfor afhænge af en økonomisk 
analyse og prioritering af anlægsmidler.
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Visualisering af Reberbanstorvet



Porten

Folkeparken

Passage Passage Passage

Reberbanstorvet

udeservering/ophold markedsstemning torvehal/madmarked
leg/ophold/fællesskab

cykelparkering

ombygget bygn. B

ombygget bygn. P

ombygget bygn. F
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Reberbanstorvet og Porten - den nye forbindelse mellem Reberbansgade og Folkeparken

Reberbanstorvet og Porten



Porten

Folkeparken

Saxogadepassagen

bygn. F
boliger/erhverv

Bygning P
boliger/hotel/erhverv

Nyt parkeringshus
udeservering/ophold

leg/ophold/fællesskab

Jernbanen
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Porten og Saxogadepassagen

I dag blokerer sygehusbygningerne for den naturlige 
bevægelse fra Reberbansgade og ind i området. I 
fremtiden skal der derfor skabes en port i højhuset, 
så man kan bevæge sig fra Reberbanstorvet ud i 
Folkeparken og videre mod Ladegårdsgade eller 
Vesterport. Porten knyttes også tæt sammen med 
den nye Saxogadepassage, så der skabes en nem 
forbindelse til Katedralskolen, Handelsgymnasiet 
og Klostermarken. Det bliver altså et knudepunkt 
og mødested i kvarteret.

Byrummet ved Porten udformes som et terrasseret 
landskab, der danner en lille ’gryde’ og sammen 
den gode solorientering skaber det et lunt sted i 
læ, der giver de bedste muligheder for ophold. På 
vestsiden af bygning F skabes en fin terrasse med sol 
hele eftermiddagen og udsigt til livet i Folkeparken. 

Kvarterets beboere mødes ved Porten for 
at nyde eftermiddagssolen på vej hjem fra 
arbejde.

Ved enden af Saxogade skabes der en ny forbindelse 
– en passage under banen for fodgængere og cykli-
ster. På den måde blive hele det nye kvarter bundet 
tæt sammen med Klostermarken og ungdomslivet 
på Katedralskolen og Handelsgymnasiet og de 
bløde trafikanter får en ny rute i byen. Passagen 
skal udformes,  så der er god plads til både cyklister 
og fodgængere og med flade ramper, så der sikres 
adgang for alle.

Saxogadepassagen er også tænkt som en ankomst 
til Folkeparken fra vest og skal iscenesættes som et 
særligt byrum i tæt relation med parken. Der skal 
skabes en lys og venlig passage, med fokus på lyden i 
rummet og en særlig lyssætning, der er koordineret 
med belysningsniveauer i parken, så passagen virker 
tryg i de mørke timer og skaber en særlig oplevelse, 
for alle der slår vejen forbi.

Ved siden af passagen etableres også en underføring 
for biler, der skal ind og parkere i parkeringshuset 
på Reberbanstorvet.

Visualisering af ny port i Sygehus Nords højhus

En lille ’gryde’ i parken i læ for vinden
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Gåsepigetorvet og Gåsepigebroen

Der skal etableres en ny bro henover jernbanen for 
bløde trafikanter. Broen kommer til at gå fra Huset 
i Hasserisgade henover jernbanen og Folkeparken 
og ind gennem Gåsepigehaven til Gåsepigetorvet. 
Broen skal udformes i tæt relation til uderummet for 
daginstitutionen i Stengade og gerne kobles til stien 
i Folkeparken og Vesterport. Både ved landingen i 
Gåsepigekarréen og ved Huset i Hasserisgade skal 
der arbejdes med at integrere broen med funkti-
onerne i de respektive rum, så broen bidrager til 
kvaliteten af rummet.

I forbindelse med anlæg af den nye bro skal Gå-
sepigetorvet renoveres og omlægges til det nye 
trafikmønster.Gåsepigetorvet er i dag meget præget 
af trafikken af Vesterbro og den støj og forurening, 
den medfører. Støj og forurening vil aftage i takt 
med udbredelsen af elbiler, men der vil stadig være 
brug for en markering af torvets rum, som i dag 

Gåsepigetorvet, set fra Stengade

Referencer på kobling mellem broer og bynatur 

flyder sammen med vejens rum, hvis torvet skal 
blive til et egentlig byrum med plads til ophold.

Gerhard Hennings skulptur Pigen med gåsen skal 
forsat have plads på torvet, men måske skal place-
ringen ændres i forbindelse med torvets renovering. 
Der er endnu ikke afsat kommunale midler til 
omlægning af Gåsepigetorvet. Gennemførelsen 
vil derfor afhænge af en økonomisk analyse og 
prioritering af anlægsmidler.
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Grønne gaderum

I Urbansgade fastholdes det nuværende gadeprofil 
med de markante gadetræer langs det gamle 
kommunehospital, dog flyttes gadeparkering over 
i gadens østside. Stengade og den vestlige ende af 
Ladegårdsgade vil derimod få en helt ny karakter 
som multifunktionelle bygader med plads til ophold 
og beplantning. 

Gadeprofilet er udformet, så der stadig er tilstræk-
kelig plads til at renovationskøretøjer, brandbiler 
og flyttebiler m.m. kan køre igennem, men der skal 
være fokus på den daglige komfort og oplevelse for 
fodgængere og cyklister. 

På udvalgte steder kan der arbejdes med grønne 
facader, der giver liv og karakter til gaderummet.

Visualisering af nyt gadeprofil i Ladegårdsgade

Grønne gaderum

Ladegårdsgade, principsnit

Stengade, principsnit
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Bygninger og bebyggelser
Kvarteret er vokset frem gennem mere end et 
århundrede og den eksisterende bygningsmasse 
er meget varieret og rummer derfor potentialer 
for vidt forskellig anvendelse. De fleste af de 
eksisterende bygninger bevares, så det brogede 
og kontrastfyldte mellem de forskellige epokers 
ideer om den moderne by både i arkitekturen og i 
bystrukturen fastholdes (middelalderbyens krogede 
gader, pavillonhospitalets helende hospitalshave, 
modernismens funktionalitet…). 

Kvarteret får en lav og tæt bebyggelse, der danner 
gaderum, byrum og haverum, hvor den menne-
skelige skala er i fokus. Bebyggelsen omkring Re-
berbansgade og kommunehospitalet skal  generelt 
holdes i 3-4 etager, mens bebyggelsen omkring 
Ladegårdsgade og Stengade kan være op til 4-7 
etager. 

Over denne lave, karrebebygelse står de høje eksiste-
rende huse fra de modernistiske sygehusudvidelser 
i 1960’erne og danner en helt anden bystruktur. De 
høje huse virker som pejlemærker og fixpunkter 
på ruten gennem byen og er placeret i en præcis 
komposition. Der gives mulighed for at tilføje 
enkelte nye, høje huse til denne komposition og 
bygge videre på den sammensatte og blandede 
karakter i kvarteret.

Eksisterende bygninger

Hovedparten af de eksisterende 
bygninger bevares. Sammen-
bygninger, påbygninger og 
servicebygninger nedrives. 
Desuden nedrives enkelte større 
bygninger, der vurderes meget 
svære at omdanne til nye formål 
eller som ligger i vejen for den 
samlede byomdannelse.

Nye bygninger

Nye bygninger tilføjes for at fuld-
ende  nogle af de eksisterende 
karréer så der skabes gård- og 
haverum med høj kvalitet. 
Enkelte nye højhuse tilføjes for 
at fastholde den sammensatte 
karakter i bykvarteret.

Den  brogede sammenstilling af bygninger, 
som gennem generationer er etableret i 
kvarteret skal bevares. Men der tilføjes 
et nyt lag til historien, så nye huse står 
skulder ved skulder med de gamle.

Den blandede familie af bygninger



LAV HØJ

EKSISTERENDE
BYGNINGER 
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TRANSFORMATIONER

Kunsten, AalborgCentralværkstedet, AarhusMineralvandsfabrikken, Carlsbergbyen

Rømerhus, AarhusKedelhuset, Vejle

Hejmdal - Kræftpatienternes Hus, Aarhus Maltfabrikken, Ebeltoft

Bygning A

Bygning L Bygning FBygning P

Bygning B

Bygning D, G, H

Bygning R, S, T
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Værdisætning af bevaringsværdige bygninger

I nedenstående diagram anvises de eksisterende 
bygningers bevaringsværdi. Bygninger med høj 
bevaringsværdi skal bevares i videst mulig udstræk-
ning både udvendigt og indvendigt. Bygninger med 
lav bevaringsværdi kan transformeres betragteligt 
udvendigt, dog bør bygningens volumen og struk-
turen bevares af byhistoriske hensyn. Her er der 
ingen krav til indvendig bevaring.



KLYNGER - naboskaber
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Kvartersprincipper

Sammensathed 

Bebyggelsen varierer i højde og udtryk, 
og fejrer det brogede og sammensatte, 
som giver kvarteret en egenart, der både 
hylder mangfoldighed og  historien. Men 
som frem for alt giver et oplevelsesrigt 
kvarter med rum, bygninger og material-
er i flere visuelle lag. 

Grønne kantzoner

Naturen prioriteres i kvarteret og overalt 
etableres bløde grønne kantzoner eller 
forhaver, som giver mulighed for at de 
enkelte huse og bebyggelser kan sætte 
deres eget præg på byrummet.

Nyt og gammelt

Der bevares så mange af de eksisterende 
bygninger som muligt, og sammen med ny 
bebyggelse skaber de et nyt bykvarter, der i 
sig rummer mange generationers historie.

Skulder ved skulder

Kvarteret skaber præcise by- og haver-
um via stillingstagen til sin kontekst. 
Nogle steder står bygningerne skulder 
ved skulder, og andre steder skaber de 
lommer og pladser, som markerer de små 
særlige byrum, akser og gavlmalerier. 

Porte og passager

På særlige steder etableres nye porte i 
bebyggelsen. Portene bidrager, sammen 
med passger/sprækker mellem husene,og 
gaderum, til kvarterets store porøsitet, 
og skaber et oplevelsesrigt kvarter for 
Aalborgenserne.  

Indre, lokale haver

Bebyggelsens klyngestruktur skaber indre 
haverum med forskelligartet landskabskarak-
ter; eks. genfortolkning af den klassiske have i 
kommunehospitalet og enkel, let og  sanselig, 
Ladegårdshave.

Varieret bebyggelse

Grønne forhaver

Nyt og gammelt Skulder ved skulder

Port gennem bygning

Bygningsprincipper

Samlende gårdhaver

For at fastholde områdets blandede karakter, og for 
at definere nogle klare gaderum og gårdrum, er det 
nye bykvarter udformet efter en række spilleregler 
eller kvartersprincipper.

Disse principper beskriver hvordan bebyggelsen 
varieres og styres. Der bevares så mange eksiste-
rende bygninger som muligt, og de nye bygninger 
der tilføjes må gerne skille sig ud fra disse, så det er 
nemt at se, hvad der er gammelt og nyt. Bygningerne 
må gerne variere i både højde og facadeudtryk, 
samt skubbe sig frem og tilbage for at bevare et 
mangfoldigt og oplevelsesrigt byområde. Ligeledes 
kan bygningerne stå op mod hinanden, eller med 
afstand, og skabe lommer og pladser og porte og 
sprækker at gå på opdagelse i.

Samtidig er det ønsket at holde bebyggelsen så 
grøn som muligt, og dette tilvejebringes via grønne 
kantzoner rundt om bygningerne med en mere 
offentlig karakter, og af mere private indre haver i 
bygningsklyngerne.

De historiske gadelinjer genopdages 
og tegner karréernes ydersider. De 
modernistiske tårne stikker op, men 
nu med rum og liv omkring sig.

Reberbanstorvet

Kommunehospitalet

Ladegårdskarréen

Gåsepigekarréen

Klynger af bebyggelse danner gaderum og indre haver
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Arkitekturprincipper

Indrykket tagetage 
De øverste 1-2 etager på de nye byg-
ninger kan rykkes tilbage fra facadelin-
jen eller udføres med mansardtag, så 
skalaen på bygningerne bringes ned, og 
der skabes bedre lysforhold i gade- og 
gårdrum. 

Fremrykket stueetage
De nederste 1-2 etager på de nye høje 
bygninger kan trækkes frem, så der skabes 
en menneskelig skala omkring foden af byg-
ningen og ”downwash”-effekten fra de høje 
facader minimeres. 

Tilbagetrukket stueetage
De nederste 1-2 etager på den nye bebyggelse 
kan trækkes tilbage, så der skabes arkader 
med overdækkede uderum og plads til 
”gadeliv”.

Baser
Nye tilbygninger ved foden af de 
eksisterende høje huse, kan skaber 
nye levende facader, som bidrager til 
menneskelig skala i gaderummene og 
minimerer ”downwash”-effekten fra de 
høje facader.

Havestuer 
Nye tilbygninger til de eksisterende 
bygninger øger kontakten mellem 
ude og inde, og herved bokvaliteten i 
boligerne.

Tilbagetrukket øvre etage
Fremrykket nedre etage

Tilbygning til eksisterende

Tilbygning til eksisterende

Visualisering af Reberbanstorvet med ombyggede stueetager og plads til gadeliv

Som supplement til kvartersprincipperne er der 
også udviklet en række arkitekturprincipper, der 
skal benyttes til at skabe et differentieret udtryk i 
de enkelte bygninger..

Disse principper beskriver hvorledes bygnings-
volumenerne kan bearbejdes - med frem- og 
tilbagetrækninger, indrykninger, baser og kar-
napper - så der opnås en nedskalering og et mere 
levende facadeudtryk. Samtidig kan de løse nogle 
udfordringer, som at minimere træk i form af ”dow-
nwash”-effekter ved høje bygninger, samt skabe 
bedre adgangsforhold til eksisterende bygninger i 
form af vindfang/trappeadgang.

Tilbagetrukket nedre etage



Signaturforklaring

Publikumsorienterede serviceerhverv

Vuggestue

Parkeringsanlæg

Bolig

Mulighed for hotel

Signaturforklaring

Publikumsorienterede serviceerhverv

Butikker

Vuggestue

Parkeringsanlæg

Bolig

Aktive stueetager
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Måden de forskellige funktioner i byen organiseres 
på er under opbrud. Arbejdspladser rykker ud i det 
offentlige rum, erhvervslokaler bliver til showrooms 
og eventspaces, freelancere kombinerer boligliv 
og arbejdsplads, kulturoplevelser og gastronomi 
smelter sammen. Det giver mulighed for større 
grad af fælles faciliteter og for deleøkonomi, så vi 
reducerer ressourceforbruget både til etablering 
og den efterfølgende drift. Der gives derfor brede 
rammer for anvendelse og brug af bygningerne.

Men for at sikre liv og blandet aktivitet i kvarteret vil 
der blive stillet krav om fordelingen mellem boliger 
og øvrige bymæssige funktioner som fx butikker, 
restauranter, klinikker, kontorer og service og 
kulturelle formål. Det tilstræbes, at boligandelen 
ikke udgør mere end 70 % af det samlede etagea-
real. De øvrige bymæssige funktioner koncentreres 
hovedsagligt omkring Reberbanstorvet og Porten.

Byfunktioner

Byfunktioner - stueplan

Byfunktioner - etager

Et blandet kvarter med blandede byfunktioner



Ny bygning

Ny bygning

Lommeplads

Reberbane Apotek

Reberbansgade

udeservering/ophold

Reberbanstorvet

Nyt parkeringshus
Bygning P

Bygning B

Porten

Folkeparken

Bygning F

passage til Porten

passage til Kommunehospitalet

Udviklingsplan for Sygehus Nord og Gåsepigen Kvarterets fysik76 77

Reberbanstorvet
Det er omkring Reberbanstorvet, at bebyggelsen er 
højest og tættest. Torvet dannes som en udvidelse 
af gaderummet i Reberbansgade og omkranses af 
en bebyggelse i 3-5 etager. Mod nord og øst den 
nuværende karré- og gadebebyggelse, mod syd 
af hospitalets forhal (bygning B) og mod vest af 
Reberbane Apotek og et nyt hus op mod porten 
i højhuset.

Syd for torvet står det mægtige vartegn for Sygehus 
Nord i form af den 15 etager høje sengebygning 
(bygning P). Sygehus Nords bygninger udgør i dag 
en barriere for det naturlige flow i kvarteret – og det 
forstærkes kun med en ny Saxogadepassage. Derfor 
etableres en stor port i den høje sengebygning, så 
livet i Reberbansgade kobles sammen med livet i 
Folkeparken.

På sydsiden af porten danner den fine, gule, fun-
kisbygning (bygning F) sammen med højhuset et 
klart defineret rum med et rart mikroklima, som 
inviterer til ophold.
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Bebyggelsen

Bygning P (højhuset)
I bygningens nederste etager etableres en stor port, 
der skaber en ny forbindelse mellem Reberban-
storvet og Folkeparken. Bygningens modernistiske 
karakter skal gerne bevares, men særligt etager i 
stueplan og 1. sal må gerne få lidt mere menneskelig 
skala. Facaderne kan tilføjes et nyt lag af udvendige 
søjler og altandæk, som sammen med den øvrige 
facadeomdannelse giver bygningen et nyt udtryk.  
En ny facade bør udformes, så den virker bremsende 
på den downwash af vind, som den meget store 
facade medfører. 

Bygningens nederste fire etager over terræn 
indrettes til udadvendte funktioner i samspil med 
bygning B – eventuelt med en fælles foyer mellem 
de to bygninger. De øvre etager tænkes anvendt til 
hotel og boliger. Kælderetager tænkes anvendt til 
cykelparkering, værksteder, depot m.m. Der kan 
desuden tilføjes en ekstra etage på bygningen.

Bygning F (fødeafdelingen)
Denne bygning har en høj bevaringsværdi i forhold 
til facader, tag, vindfang, bygningsdetaljer og øvrige 
ydre rammer, mens bygningens indre er mere robust 
i forhold til forandring. Facaden mod vest kan åbnes 
for at skabe bedre kontakt inde og ude, så bygning 
og Folkepark bindes sammen. I parterre og stueplan 
fjernes sammenbygningen med bygning P for at 
muliggøre en passage ind til det gamle kommune-
hospital og på østsiden fjernes sammenbygningen 
med det gamle kommunehospital, så der også her 
skabes en passage. 

Parterre- og stueplan tænkes anvendt til café, re-
staurant eller andre udadvendte funktioner, mens 
de øvre etager tænkes anvendt til erhvev og boliger.

Bygning B (forhallen)
Den vestlige del af bygningen nedrives for at give 
plads til et byrum omkring den nye port. Bygningens 
modernistiske karakter og slægtskabet til bygning 
P skal gerne bevares, men facader må gerne ændres, 
så de skalamæssigt forholder sig mere til torvet og 
bebyggelsen omkring. Særligt stueetagen må gerne 
få et mere åbent udtryk, da den tænkes anvendt 
til aktive og udadvendte funktioner som torvehal, 
butik, hotellobby, foyer eller lignende. 

De øvre etager tænkes anvendt til erhverv, fitness 
o.a. liberalt erhverv, der kan udnytte bygningens 
dybde og sammenhængen med øvrige funktioner 
og aktiviteter omkring torvet. Kælderetager tænkes 
anvendt til bilparkering, værksteder, depot m.m. 
Eventuelt med en udvidelse af kælderen til par-
kering.

Frihavnstårnet, København, Praksis arkitekter Östermalm Saluhall (midlertidig), Stockholm, Tengbom Bygning F (fødeafdelingen) Parkhaus I/D, Köln, SOP Architekten

Ny bygning på Reberbanstorvet
 Ud mod Reberbanstorvet kan der foran parkerings-
husets østfacade bygges en ny bygning i 4  etager. 
Bygningen skal give adgang til parkeringshuset og 
stueetagen tænkes anvendt til butiksformål, mens 
de øvre etager tænkes anvendt til erhverv m.m.

Ny bygning i Reberbansgade
I den vestlige ende af Reberbansgade kan der opføres 
et nyt byhus i fire etager. Bygningen skal fremstå 
med facade i røde tegl og/eller pudsede facader 
lig naboejendomme. Taget skal udføres som skrå 
tagflade eller mansardtag. Bygningen skal udføres i 
god kvalitet og detaljering, så den passer til gadens 
stil. Bygningen ligger indenfor støjzone fra jernbane 
og derfor kan kun en del af bygnignen anvendes til 
bolig. Den resterende del tænkes anvendt til erhverv.

Nyt parkeringshus
Ud mod banen kan der bygges et nyt parkeringshus 
i 6 etager, svarende til højden på den nuværende 
bygning Ø, der nedrives. Parkeringshuset får 
indkørsel fra Saxogade via en ny tunnel under 
banen og vil inklusiv kælderetager kunne rumme 
ca. 300 biler. Parkeringshuset skal udføres med en 
facadebeplantning på hovedparten af facaderne.



Ny bygning

Bygning S

Bygning R

Bygning T

Bygning H

Bygning G

passage til Hospitalshaverne

passage til Hospitalshaverne

passage til Hospitalshaverne
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passage til Hospitalshaverne

Bygning D

Ny bygning

Ny bygning
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Hospitalshaverne
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Hospitalshaverne

Ladegårdsgade
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Kommunehospitalet
Da det gamle kommunehospital blev tegnet i starten 
af 1900-tallet var sygehusidealet for helbredelse 
lys og luft i store haver, og det resulterede i byg-
ninger med store vinduer, høje etager og langt 
mellem husene. Præcis de samme krav som de 
fleste mennesker i dag stiller til deres bolig. Det 
gamle pavillonhospital kan derfor transformeres til 
nogle fantastiske boliger og tilbyde en helt anden 
boligtype, end der i øvrigt findes i kvarteret. 

Genbrug af historiske bygninger til nye formål 
ender ofte bedst, hvis det er muligt at fastholde den 
oprindelige struktur: Bygningsdybder, skillerum, 
gange og trapperum. Det er faktisk muligt i kom-
munehospitalet. Strukturen giver nemlig mulighed 
for store lejligheder i et eller to plan ved brug af de 
eksisterende trapperum og tilføjelse af nogle enkelte 
nye. Stueetagerne er ret høje, så selvom man bor ud 
til gaden eller smøgen er man sikret privatliv. 

Syd for kommunehospitalet tilføjes to nye byg-
ninger langs Ladegårdsgade, som i deres arkitektur  
nyfortolker elementer fra de gamle bygninger i form 
af det valmede tag og karnapper, men som samtidig 
fremstår helt nye og moderne.

Hele kvarterets  bygningsmæssige profil er bygget 
op omkring det blandede og brogede og kende-
tegnet ved store spring i skala og stilarter. For at 
bygge videre på den profil gives plads til en ny høj, 
slank bygning på op til 9 etager inde  i kommune-
hospitalet.



Udviklingsplan for Sygehus Nord og Gåsepigen Kvarterets fysik82 83

Bebyggelsen

Bygning D, G, H
Bygningerne ud mod Urbansgade er tidligere 
overlægeboliger, der fremstår med facader i gule 
mursten og mansardtag i mørke vingetegl. Disse 
bygninger har en høj bevaringsværdi, og skal så vidt 
muligt bringes tilbage til deres oprindelige udtryk. 
Det vil sige, at diverse knopskydninger i form af 
mindre tilbygninger, skure og lign. skal fjernes, 
og eksisterende facader og tage skal renoveres/
restaureres, så vinduer f.eks. udskiftes til vinduer 
med oprindelig sprossering. Bygningerne tænkes 
omdannet til boliger – enten som byvillaer i to 
etager eller som store lejligheder.

Bygning R, S, T
Disse bygninger fremstår også med gule tegl, men 
med blandede tagformer. Disse bygninger har også 
en høj bevaringsværdi, og skal så vidt muligt bringes 
tilbage til deres oprindelige udtryk.
Nogle af tagene har igennem tiden fået skiftet 

Amity Street Townhouse, Brooklyn, Neil Logan  Accordia, Cambridge, Feilden Clegg Bradley 
Studios

belægning til eternitskifer, tagpap. Disse bør 
udskiftes til vingetegl for at danne sammenhæng 
i bebyggelsens udtryk, når levetiden på eksiste-
rende tagbelægninger udløber. Nyere vinduer bør 
udskiftes til vinduer med oprindelig sprossering. 
Bygningerne tænkes omdannet til boliger – enten 
som byvillaer i to etager eller som store lejligheder.

Tilbygninger til Kommunehospitalets bygninger
Den høje stuetage giver udfordringer med adgang 
til boliger og kontakten fra boligen til uderummene. 
Det løses ved at bygge verandaer eller havestuer til 
hver lejlighed, så der kan skabes adgang til boligerne 
og tæt forbindelse til haverne året rundt. De nye 
havestuer eller verandaer skal fremstå i et let udtryk 
i glas, aluminium, stål el. lign. med nænsom detalje-
ring og fremstå i materialer som i kvalitet, nuancer 
og farver indgår i tæt samspil med de eksisterende, 
bevaringsværdige bygninger.

Nybyggeri
Mod syd kan der langs Ladegårdsgade opføres 2 nye 
bygninger i op til 3 etager. Bygningerne skal fremstå 
med gule teglfacader som det eksisterende kommu-
nehospital og skal udføres med skrå tagflader eller 
mansardtage. Der skal etableres fremspring eller 
havestue/verandamotiver på facaderne, så de nye 
bygninger  spiller sammen med kommunehospitalet 
og bebyggelsen fremstår i en stærk helhed. De nye 
bygninger kan etableres med hævede stueetager, og 
bygningerne skal udføres med nænsom detaljering 
og i kvalitet, nuancer og farver indgå i tæt samspil 
med de eksisterende kommunehospitalsbygninger.
Bygningerne tænkes indrettet til boliger.

Inde i kommunehospitalets nordlige gårdrum kan 
der bygges et nyt smalt, højt hus på op til 9 etager. 
Huset skal have en zigguratform med fremtrukne 
nedre etager, så huset lander på en base. Det nye hus 
skal have samme facadeprincip og materialitet som 

de nye verandaer/havestuer på de gamle bygninger. 
Arkitektonisk skal højhuset således fremstå let i glas, 
aluminium, stål el. lign. med nænsom detaljering 
og i høj kvalitet. Der er mulighed for at arbejde 
med en forbindelse til Læsehesten og videre til 
Reberbansgade enten som et trappeanlæg eller som 
direkte sammenbygning. Huset tænkes indrettet 
til boliger og med mulighed for erhverv, café eller 
fælles faciliteter i stueplan.

Bygning R, S, T med påbyggede verandaer/havestuer
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Hospitalshaverne

Med hospitalshaverne genoplives pavillonhospi-
talets fine historie med bygninger omkranset af 
smukke haverum. Her skal der gerne arbejdes med 
klassiske elementer, der spiller op til bebyggelsens 
fine proportionering og detljerigdom.

Særligt den nordlige have er meget åben og solrig 
og samtidig beskyttet for vinden, så der altid kan 
findes en lun krog. Det er derfor oplagt, at skabe 
en nyfortolkning af de gamle staudebede i en ny 
prærieinspireret udgave med blomstrende stauder 
henover hele sæsonen, så der skabes gode levesteder 
for insekter og sommerfugle. Et nyt vandelement, 
der også spiller videre på de gamle haveplaner, vil 
fuldende oplevelsen af oasen. Stierne kan gerne 
være grusbelagte, så de knaser og understreger det 
lidt tørre miljø.

Det sydlige haverum er knap så lysåbent, så artsval-
get skal måske tilpasses lidt, men grundkarakteren 
bør være den samme i begge haverum.

Kommunehospitalets gamle have - overlægeboligen

Præriestauder, græsser, vandelementer og gruststier
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Ladegårdskarréen
I Ladegårdskarreen samles en række flotte by-
ejendomme fra århundredeskiftet, små byhuse, 
modernistiske volumener og helt moderne bebo-
elsesejendomme i op til tretten etager. Der er således 
tale om en meget blandet bebyggelse, og det giver 
netop den dybde, diversitet og historik, der hører 
hjemme i en ægte by.
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Bygning A (funktionærboliger)
Bygning A er fra 1954 og er hus på ni etager med 
mindre funktionærboliger i forskudte etager 
placeret omkring et centralt trapperum. Det er et 
tidstypisk hus i modernistisk stil. Strukturen er 
ret fin, men facadens betonelementer og pladebe-
klædninger fremstår lidt grå og trætte og kunne 
godt trænge til en renovering. Bygningen tænkes 
anvendt til boliger.

Bygning L (lægeboliger)
Bygning L er fra 1960’erne og er en boligblok på 
fem etager – oprindeligt bygget som lægeboliger. 
Den har et ret karakteristisk facadeudtryk med op-
hængte betonelementer med en lille reliefvirkning. 
Facaden er også her lidt mærket af tidens tand og 
kunne godt trænge til en renovering. Bygningen 
tænkes anvendt til boliger.

Bebyggelsen

Ud mod Vesterbro ligger en række eksisterende 
etageejendomme i forskellig arkitektonisk stil og 
størrelse og med blandet anvendelse til bolig og 
erhverv. Disse bygninger berøres ikke af udvik-
lingsplanen.

Nybyggeri
For at fuldende karréen introduceres en række 
nye bygninger i 4-7 etager langs Ladegårdsgade 
og Stengade. Mod vest ud mod Folkeparken kan 
der opføres et nyt, højt hus på op til 14 etager.
De eksisterende bygninger har et meget blandet 
udtryk og stor variation i facadematerialer, detal-
jering m.m. Der gives derfor stor frihed og plads 
til forskellighed i valget af facadematerialer for de 
nye bygninger. De kan således opføres med murede 
eller pudsede facader eller med lette beklædninger 
i form af skærmtegl, skifer, plader m.v. 

Bygning L - tidl. lægeboligerBygning A - tidl. funktionærboliger

De lavere bygninger op til 3-4 etager skal udføres 
med skrå tagflader eller mansardtage, mens de hø-
jere bygninger kan udføres med fladt tag. De højere 
bygninger – både nye og eksisterende skal have en 
bredere base i de nederste etager med  fremrykkede 
facader, udkragninger og arkader for at skabe en 
menneskelig skala i gadeniveau og reducere en mu-
lig ”downwash”-effekt og deraf følgende vindgener 
i gadeplan. Under den nye bebyggelse etableres en 
parkeringskælder til biler og cykler. 

Ny bebyggelse tænkes primært anvendt til bolig, 
dog med mulighed for café eller lille butik på hjørnet 
mod Urbansgade.

Ladegårdskarréens blandede bebyggelse



Udviklingsplan for Sygehus Nord og Gåsepigen Kvarterets fysik90 91

Ladegårdshaven

Karrébebyggelsen i Ladegården har en åben struk-
tur og haverummet går derfor flere steder ud og 
møder gaden. Her markeres grænsen mellem den 
semiprivate indre have og det offentlige gaderum 
med en lav brøstningsmur og et transparent hegn, 
som det kendes fra squares i London.

Haverummet er nogle steder smalt og dele af haven 
ligger i skygge, så her er der mulighed for at etablere 
en frodig bundvegetation med mosser, bregner og 
stauder som bronzeblad, lodden løvefod og hosta. 
Spredt i haverummet kan der plantes træer med 
let løv som vortebirk, der kan danne en fin og let 
afskærmning og reflektere lyset med sine lette blade. 

Små, smalle stier giver mulighed for at krydse ind 
gennem haven fra Ladegårdsgade og Stengade. 
Stierne kan udføres med store fliser som trædesten 
eller måske genbrug af facadeelementer fra de høje 
hospitalsbygninger som ny belægning.

Store fliser, lette hegn, frodig bund og flimrende sollys i trækroner

Frodigt gårdmiljø med små passager



Nye bygninger

Ny vuggestue

uderum til vuggestue

Ny bygning

Stengade

passage til Gåsepigehaven

ind/udkørsel til parkeringskælder

Jernbanen

Eks. Vesterbrobebyggelse

Hafniahus

Gåsepigehaven

Folkeparken
Gåsepigebroen

Vesterbro

Vesterport

Gåsepigetorvet
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Gåsepigekarréen
På Gåsepigen blev der i starten af 1930’erne opført 
en rutebilstation samtidig med gennemføringen af 
Vesterbro som ny vej ned mod fjorden og bebyg-
gelsen omkring vejen. Rutebilstationen blev flyttet 
i starten af 1960’erne, hvorefter Gåsepigen henlå 
tømt for funktion. Området blev gradvist inddraget 
til parkering og selve stationsbygningen til sidst 
nedrevet. Hele grunden har i dag en udpræget 
bagsidekarakter.

Ud mod Stengade gives der mulighed for at opføre 
en række nye bygninger i samme skala som de eksi-
sterende bygninger mod Vesterbro, så der dannes en 
karrébebyggelse omkring det indre haverum. Der 
kan etableres en daginstitution i de nederste etager 
i en af bygningerne mod Stengade med uderum i 
terræn og på tag. 

Længst mod vest ud mod Folkeparken gives der 
mulighed for at opføre et nyt, højt hus i op til 11 
etager. Det nye, høje hus svarer skalamæssigt til 
det høje hus i Ladegårdskarréen og ligger sig ind i 
rækken af høje huse langs jernbanen.

Folkeparken afsluttes mod syd ved Vesterport, og 
skaber forbindelse til Prinsensgade og banegården. 
Gåsepigebroen krydser ind over Folkeparken og 
ind gennem haverummet i et stort sving mod 
Gåsepigetorvet.
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Bebyggelsen

Nybyggeri
Langs Stengade gives mulighed for en ny karrébe-
byggelse, der i skala og udtryk skal relatere sig til 
den eksisterende funkisbebyggelse langs Vesterbro. 
For at nedbringe skalaen i gaderummet, opdeles 
bebyggelsen langs Stengade i fire mindre bygnings-
kroppe. Nye bygninger skal primært fremstå med 
facader i tegl og med en tydelig opdeling i base, 
krop og afslutning. Basen skal gerne udføres med 
mindre variationer i materialer og forskydninger i 
facadelinjen. Gulvkoten i stueetage kan hæves op 
til en halv meter over gadeniveau for at minimere 
indkigsgener. Kroppen skal fremstå med røde, 
murede teglfacader, og bygningerne skal afsluttes 

med en tilbagetrækning af den øverste etage eller 
med skrå tagflader med tegltag. Bygningerne tænkes 
anvendt til boliger samt en daginstitution. Under 
den nye bebyggelse etableres en parkeringskælder 
til biler og cykler. 

Ud mod Folkeparken gives der mulighed for at 
opføre et nyt højt hus på op til 11 etager. Denne 
bygning relaterer sig mere til de modernistiske 
hospitalsbygninger og dets facader må gerne slå 
fra materialemæssigt med et lettere udtryk i form 
af beklædninger med skærmtegl, skifer, plader m.v. 
Bygningen skal have en bredere base i de nederste 
etager med fremrykkede facader, udkragninger 

og arkader for at skabe en menneskelig skala i 
gadeniveau og reducere en mulig ”downwash”-ef-
fekt og deraf følgende vindgener i gadeplan. Basen 
kan gerne have et andet udtryk og materialitet. 
Bygningen tænkes anvendt til boliger, men med 
mulighed for liberale erhverv i de nederste etager.

      

Hafniahus (Vesterbro 51-53) Nye Danske (Vesterbro 61-63) Nybyggeri
Reference Kronløbsøen (Mangor & Nagel)

Nybyggeri højhus
Reference Amaryllishus (Mangor & Nagel+Lokal)
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Gåsepigehaven

Gåsepigehaven bliver en fortsættelse af Folkeparken 
og danner dennes afslutning mod syd. Tættest 
på boligejendommene etableres en kantzone til 
private terrasser og haver. I midten af haven får 
den kommende vuggestue plads til deres uderum.

Haven glider sammen med Folkeparken og de krav 
om robusthed, der hører til vuggestuens uderum  
gør det oplagt, at karakteren tænkes i samme spor 
som parken. Med store træer, en artsrig bundve-
getation og et bakket terræn, kan der skabes en 
skovbrynskarakter, med broen svingende ind 
gennem haven i træernes kronehøjde.

Her er plads til store træer og der bør plantes et 
bredt udsnit af arter –  både løvtræer og nåletræer, 
der kan give farve til vinteren. Broen giver mulighed 
for en at opleve haverummet i flere etager og det bør 
tænkes ind i designet. Hvis muligt bør der skabes  
små stier fra broen og ud i det bakkede terræn,  må-
ske kan der på den måde skabes en kobling mellem 
broen og Vesterport.

Store træer, bro gennem trækronerne, bakket terræn og stemningsfuld belysning

Tætte plantninger op mod boliger sikrer privathed
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Økonomi05

Hele udviklingen af området skal ske på et øko-
nomisk bæredygtigt grundlag, hvor udgifter og 
indtægter balanceres. 

Udviklings- og helhedsplanen, samt kommuneplan-
tillægget sætter alene rammerne for den fremtidige 
planlægning. I den nuværende fase er der ikke taget 
stilling til udgifter forbundet med gennemførelsen 
af planen. 

Som tidligere nævnt har ejendoms- og udviklings-
selskabet Nordud A/S købt hele Sygehus Nord af 
Region Nordjylland. Nordud A/S vil derfor som 
privat udvikler stå for omdannelsen af hele den 
nordlige del af området. Udviklingen vil ske i etaper, 
så der løbende sikres et flow også på indtægtssiden.

Banedanmark er i gang med en elektrificering af 
jernbanenettet i hele landet. Som en del af dette 
program skal jernbanen imellem Lindholm og 
Langå ombygges og gøres klar til elektrificeringen. 
Dette arbejde vil primært foregå på strækningen 
i Aalborg i 2024 og 2025. I elektrificeringspro-
grammet er der afsat midler til at ombygge broer, 
da mange broer er for lave til at nye køreledninger 
kan etableres. Aalborg Kommune har i dialog med 
Banedanmark besluttet at en del af denne pulje skal 
benyttes til to nye forbindelser på tværs af banen ved 
udviklingsområdet ved Sygehus Nord og Gåsepigen: 
Den nye passage ved Saxogade og broen over banen 
ved Gåsepigen. Puljemidlerne er derfor låst til disse 
to projekter. 

I takt med udviklingsplanens realisering opstår et 
behov for drift af fælles faciliteter indenfor Sygehus 
Nord og Gåsepige området. Aalborg Kommune 
anbefaler, at der dannes en grundejerforening mel-
lem områdets private ejere, der på sigt kan varetage 
drift, vedligehold og udvikling af park og byrum. 

I de tilfælde, hvor dele af udviklingen vil være en 
fælles opgave for Aalborg Kommune og en eller flere 
ejere i området, vil der i de konkrete tilfælde blive 
indgået aftaler om fordeling af udgifter.

Aalborg Kommune ejer grunden på Gåsepigen, 
hvor der i dag er parkeringsplads. Det er tanken, 
at området på sigt kan sættes til salg gennem ud-
bud. Indtægter fra grundsalg skal medfinansiere 
Aalborg Kommunes udgifter til afledte projekter i 
forbindelse med udviklingen af området. 

Diagrammet til venstre viser projekter afledt af 
en realisering af udviklings- og helhedsplanen for 
området.  Der er i skrivende stund ikke afsat kom-
munal anlægsøkonomi til projekterne. Projekterne 
vil i de kommende år blive analyseret og vurderet 
økonomisk, inden de besluttes gennemført.

Opgradering og omlægning af Reber-
bansgade og Reberbanstorvet

Omlægning af Saxogade/Annebergvej 
som konsekvens af den nye passage og 
biltunnel

Omlægning i Hasserisgade som kon-
sekvens af  broens landing.

Omlægning af Gåsepigetorvet og 
videreførsel af cykelforbindelse
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Midlertidige aktiviteter
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The Story Garden, Kings Cross i London

Sydhavnen i Aarhus Manifattura Tabacchi i Firenze

Platform 4 i Aalborg

Sygehus Nord omfatter samlet næsten 40.000 
etagemeter og flere tusind kvadratmetre kældre. 
Det er altså en meget stor bygningsmasse, der skal 
omdannes – og det kommer til at tage tid. Tilsva-
rende vil det aktuelt meget store parkeringsbehov 
aftage med udflytning af sygehusfunktionerne. 

Parallelt med ombygninger og renoveringer af de 
første byrum og huse, bør der derfor arbejdes med 
en plan for midlertidig anvendelse af den resterende 
del, der først ombygges i senere etaper. Det vil 
skabe liv i kvarteret fra første dag og være med til 
at opbygge den nye identitet for kvarteret. 

Det kan være værkstedsfaciliteter, kontorfællesska-
ber og kulturaktiviteter, der rykker ind og (midler-
tidigt) anvender nogle af de tomme bygninger. Men 
det handler også om få skabt nogle byrum, der kan 
tiltrække folk fra kvarterne omkring.

Midlertidige aktiviteter

Events som del af bytransformatione og dannelsen af ny kvartersidentitet
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Etape 5(2030-) 

 Gåsepigen

Færdigudviklet iht. 
udviklingsplanen (2035+)

Etape 4 (2030-)

Ladegårdskarréen

Etape 2 (2027-2030) 

Bygning B, P og F, parkeringshus og 
Reberbanstorvet

Etape 3 (2027-2030)  
Kommunehospitalet

Etape 1 (2024-2025)

Saxogadetunnel og  cykelbro

Etapeplan
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