VAND OG LANDSKAB
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regnvandssø - tagvand

regnvandssø - blandet vand

regnvandssø - blandet vand

regnvandsgrøft der fyldes når det
regner
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kanal langs Astrupstien - fyldes
når det regner

regnvandssø - tagvand

opstuvningsareal
regnvandssø - blandet vand
vand til leg

regnvandssø - blandet vand
sportsplads som ekstra
vandbuffer

opstuvningsareal

REGNVAND I KILDEPARKEN
Bydelen Aalborg Øst er i kraft af det skrånende terræn og lavtliggende byområder
i den sydlige del af bydelen særligt udsat
for oversvømmelser i forbindelse med store
regnskyl. Det vand, der falder i Kildeparken,
er med til at belaste de sydlige byområder,
og selv om Kildeparken har store, grønne
områder, ledes regnvandet fra tage og
befæstede arealer i dag direkte ud i kloakkerne.
Helhedsplanen sigter derfor mod at gøre
bydelen i stand til at håndtere al det
regnvand, der falder i Kildeparken, på egen
grund og udnytte regnvandet som en ressource, der kan skabe forskellige rekreative
oplevelser og give en bæredygtig identitet

til området. Ved at udnytte regnvandets
kvaliteter bevidst kan vandet således være
et meget effektfuldt element i strategien
om, at gøre Kildeparken til et bedre sted at
bo, og kan blive en vigtig del af at “brande”
området i forhold til andre boligområder i
byen.
Værdien i vandet
Vandet kan anvendes rekreativt på mange
niveauer. Vandet skal håndteres i integrerede løsninger på tre forskellige niveauer:
•
•
•

tæt ved den enkelte bygning,
mellem bygninger på enklaveniveau, og
på landskabsniveau i de store grønne
områder, der er kendetegnende for
Kildeparken.

Hvert af de tre niveauer rummer forskellige
muligheder for at skabe spændende landskabs- og byrum, ligesom sammenhængene mellem de tre niveauer kan styrkes og
give ny værdi til området.
Internt i bebyggelsen kan vandet medvirke
til at give mere frodige bymiljøer i kraft
af regnbede, små forsinkelsesbassiner og
synlige vandkanaler og -render.
Tilstedeværelsen af vand i mindre mængder kan gøre området mere attraktivt for
dyr og fugle.
De større anlæg som søer og kanaler
placeres i de store, grønne områder og er
med til at give dem karakter, identitet og

foranderlighed. En væsentlig sidegevinst
ved søer og forsinkelsesbassiner er, at når
vandet ledes gennem søer med permanent
vandspejl, bundfældes sandpartikler og
tungmetaller, og samtidig sker der en omsætning af næringsstoffer.

VAND - FRA MONSTERREGN TIL VARTEGN
Den nye struktur til håndtering af regnvand

A_ÅBNE KANALER I LANDSKABET
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Den nye struktur bygges op om tre typer
ledningsnet og bassiner efter vandets
oprindelse:
- Tagvand
- Vejvand
- Blandet vand
Tagvand
Tagvandet håndteres i et selvstændigt net
for blokkene mellem Ravnkildevej og Blåkildevej. Nettet består, hvor det er muligt, af
åbne vandrender og kanaler, som synliggør
vandets vej igennem byområdet til to forsinkelsesbassiner i den grønne kile mellem
blokkene. Bassinerne gives en landskabelig
udformning, så de fremstår som natursøer,
der bidrager til områdets oplevelsesmæssige og rekreative karakter. Fra den nordlige
del af området ledes vandet via kanaler til
en stor sø ved Astrupstien.
Helhedsplanen lægger op til, at regnvandet
skal være et synligt element i Kildeparken.
I den nordlige del af området er udfordringen, at de gode nedsivningsforhold hurtigt
vil få vandet hurtigt vil forsvinde fra overfladen. Det er derfor nødvendigt at etablere
en membran de steder, hvor der ønskes
permanent vandspejl. Samtidigt kan det
være nødvendig med membraner i kanalerne for at sikre, at der kommer nok vand
til søerne. Der er således en høj fleksibilitet i
forhold til hvor store vandmænger, der kan
samles i søer.
I de sydligste gårdhusenklaver opsamles
tagvandet desuden i et lukket rørsystem,
der leder vandet til et underjordisk magasin
ved Astrupstien. Vandet magasineres, inden
det anvendes til leg og rekreation som et
vandelement på et ny byrum i området. Det
underjordiske bassin kan have forbindelse
til en grundvandspumpe, som kan benyttes
i tørre perioder for at sikre, at der altid er
nok vand i systemet.

B_ÅBNE KANALER MED BYMÆSSIG KARAKTER

C_VAND VED BYGNINGER

D_VAND TIL REKREATION

For at holde tagvand og vand fra belægninger adskilt, lægger helhedsplanen op til,
at vand fra veje og belægninger nedsives
direkte, ved at de etableres med permeable
overflader, der tillader, at regnvandet kan
nedsive.
KILDEPARKEN 2020 I FORELØBIG HELHEDSPLAN
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SIGNATUR
Vand fra tage
Opstuvningsmulighed
Vand fra veje og pladser
Blandet vand
Opstuvningsmulighed
Grønne tage

naturlegeplads
regnvandssø

De nye bebyggelser i Kildeparken opføres
med grønne tage, som sikrer, at vandet i høj
grad fordamper fra taget uden at belaste
regnvandssystemerne.
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regnvandssø
regnvandssø

grillplads

Vejvand

legeplads

Langs Blåkildevej, Ravnkildevej, Fyrkildevej,
Astrupstien/busvejen og den nye forbindelsesvej nedsives vejvandet lokalt via en
grøft, som i tilfælde af ekstremregn har
overløb til det blandede vandsystem.

kæledyr

sport

Blandet vand
Alle de øvrige områder i bydelen afvandes
gennem blandede regnvandssystemer. Fra
gårdhusene på Ravnkildevej og Blåkildevej
ledes tagvandet via regnbede og små
søer imellem husene ud til grøfter langs
stisystemet og videre til bydelens store
regnvandsbassin ved Astrupstien, som vil
stå med et permanent vandspejl og give
rekreative oplevelser hele året.

grillplads

De beplantede regnbede internt i gårdbebyggelsen er med til at give et frodigt
nærmiljø og understøtte de grønne kiler
langs gårdhusene. Tagvandet blandes
med overløb fra grøften langs Blåkildevej
i tilfælde af ekstremregn, og med vand fra
de befæstede arealer internt i bebyggelsen.
Vandet ledes til små søer i de grønne områder mellem gårdhusene, hvor evt. partikler
i vandet nedsives, samtidig med at det gennemgår en naturlig rensningsproces, inden
det ledes videre til den centrale sø.
Samme princip gør sig gældende for
etageboligerne på Fyrkildevej, hvor tag- og
overfladevand ledes via åbne regnvandskanaler og samles i en sø mod Tranholmvej.
Kanalerne suppleres med regnbede, som
giver yderligere rekreative kvaliteter til
bebyggelsen.
Økonomi
En struktur, der giver mulighed for at koble
regnvandssystemet fra det kommunale
kloaknet, kan give en økonomisk gevinst
i form af muligheden for tilbagebetalt
tilslutningsbidrag og reducerede udgifter
til renovering og udvidelse af eksisterende
kloakker. Disse midler kan i så fald bruges til
at gøre Kildeparken til et endnu bedre sted
at bosætte sig

LANDSKAB
Kildeparken er en meget grøn bydel, hvor
der fra stort set alle boliger er mere eller
mindre direkte adgang til de sammenhængende grønne rum, der omgiver bebyggelsen.
Det grønne landskab er i dag kendetegnet
ved et ensartet tæppe, som er rullet ud
uden hensyntagen til den menneskelige
skala, differentiering, oplevelsesværdi,
ophold, udsigtsmuligheder osv.
Sammen med strategien for håndtering
af regnvand er det meningen, at de store

grønne arealer - der samlet set udgør 70
% af Kildeparkens areal - skal inddeles i
mindre områder, der tilbyder forskellige
muligheder for rekreation, aktivitet og leg.

ser, områder til sport og sundhed, borde
og bænke, landskabskunst, frugtlunde og
meget, meget mere.

Helhedsplanen lægger derfor op til, at der
i det store grønne landskab, der omgiver
boligerne i Kildeparken, placeres en lang
række forskellige landskabstypologier og
aktivitets- og opholdsområder, der tilsammen kan få flere af bydelens beboere til
at bruge områdets rekreative værdier. Det
kan eksempelvis være nytte- og prydhaver,
bål- og grillpladser, små og store legepladKILDEPARKEN 2020 I FORELØBIG HELHEDSPLAN

offentlige funktioner i
stueetagen

Mini-rundkørsel

Ny boligbebyggelse
Ny vejforbindelse

B4

Korupstien
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C2
Balancegang

C3

Nærlegeplads

C1
Kravletårn

A4Grill-plads
Vandbiotop

B2
Bænke

B3

Søjleskov

C4

D4

Nærlegeplads

Løbebakker

Idrætsbane
Kæmpelegeplads

Legehus

Gynger

Sp

A4
Grill-plads

D1
Familieplads

Vandkanal
Sti

A3

C3

Grill-plads

Sportsbane

A4
Fodbold

B3

Skov
D2

D4

Mini tennis

B4

Petanque
Spejlbassin

Sø
Bænke

A1
Trædæk

ø

Dyrefold

Klatrevæg

Vanddyser

D4
Gangbro

B4
Trædesten

Bænk

Geyser

Grønne plateauer

Nedkørsel P-kælder

D2

Cykel-P

Scene

elt

rac
ée

Cykel-P

Busstop

Kiosk

KILDEPARKENS HJERTE
KILDEPARKENS HJERTE

A_MIN NATUR - LANDSKABET SOM HOBBY
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I hjertet af Kildeparken ligger i dag et
område, der blandt andet indeholder “Byggeren” og flere andre funktioner.
I forundersøgelsen til helhedsplanen beskrives området som stedet, hvor de store
landskabstræk, der er kendetegnende for
Kildeparken, møder hinanden og bindes
sammen. Området rummer derfor et
særligt potentiale til at blive hele områdets
centrale landskabsrum.
Området fremstår i dag uforløst med en
række fremmedartede elementer, der lukker sig om sig selv med en tæt beplantning,
der hindrer kig og forbindelser på tværs af
området.
Helhedsplanen lægger op til, at området
bliver hjertet i Kildeparken - et område, der
kan bruges af mange til mange forskellige
aktiviteter. Der lægges op til, at de eksisterende funktioner og bygninger omkring
“Byggeren” fjernes, men at funktionerne
bliver i Kildeparken, så deres indhold fortsat
beriger området, men på en sådan måde at
de bliver mere tilgængelige for alle.
Eksempelvis i form af indhegninger, hvor
det er muligt for bydelens børn og unge at
holde kæledyr og lignende. Eksisterende
funktioner, som har mere sportsmæssigt
indhold, samles i området omkring den nye
“Sportshangar”, mens opholdssteder for
bydelens unge kan samles i nye bygninger
mod Astrupstien.
Det grønne hjerte bliver samtidig det
sted, hvor vandet fra den nordlige del af
bydelen samles og nedsives omkring en
større sø med permanent vandspejl. Søen
får en landskabelig karakter mod “Hjertet”
og en bymæssig karakter i mødet med
Astrupstien, der i helhedsplanen er blevet
Kildeparkens og Aalborg Østs nye bymæssige omdrejningspunkt.

A1_DYREHOLD			

A2_FRUGTHAVE			

A3_NYTTEHAVE			

A4_GRILLPLADS

B_VANDET I LANDSKABET

B1_REGNBED

		

B2_VÅDOMRÅDE			

B3_ANLÆG I VAND			

B4_TRÆDESTEN

C2_PAVILLION			

C3_FRI TRÆNING			

C4_LEGEPLADS

D3_NYE PLANTER			

D4_FORBINDELSER

C_FYSISK UDFOLDELSE

C1_KLATRETÅRN			

D_UDSIGT OG REKREATION

D1_LANDART		

D2_SANSELANDSKAB		
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Ny Boligbebyggelse

Naturleg
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Søjleskov

D2

Klippen

B2
Regnvandssø
Ny boligbebyggelse

Naturleg

D3
Nyttehaver

A3

Picnicplads

Vandkanal

Grill-plads

A4

B2
Ny boligbebyggelse

D1

Den længste bænk

LANDSKAB
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Visualisering af ny regnvandssø i landskabskilen i den nordlige del af Kildeparken.

KILDEPARKEN NORD

og komme i kontakt med vandet.

I den nordlige del af Kildeparken håndteres
tagvandet i åbne kanaler og søer, mens
overfladevand fra vejarealer nedsives direkte gennem permeable overflader.

Fra boligerne ledes vandet til en central
nord-sydgående kanal med en mindre
sø centralt i området, og siden en større
sø længere mod syd. Søerne er med til at
holde vandet i den nordlige del af området,
så det ikke belaster den øvrige, lavere
liggende del af Kildeparken ved store regnskyl. For de søer, der skal stå med konstant
vandspejl, er det nødvendigt at lave en tæt
bund, idet undergrunden i den nordlige

Vand, som anvendes i landskabet i Kildeparkens nordlige del, er således tilnærmelsesvist rent, og der kan derfor etableres
mindre vandlegepladser i tilknytning til
kanalerne, hvor det er muligt at lege med

del af Kildeparken udgøres af et sprækket
kalklag med rigtig god nedsivningsevne.

bund, så vandet kan ledes direkte ned i
undergrunden.

Al vand fra den nordlige del af Kildeparken samles i sidste ende i en stor sø
ved Astrupstien, men i tilfælde af store
regnmængder er det muligt for regnvandet
at nedsive i den nordlige del af området
uden at blive ledt videre. Omkring søerne
bearbejdes landskabet derfor, så der bliver
et ekstra volumen, hvor vandet kan stuve
op. Dette “bufferareal” anlægges uden tæt

Grøfter integreres i landskabet og vil i perioder uden regn bare stå som fordybninger
i græsset uden vand. Når det regner, fyldes
kanalerne med regnvand, der strømmer
med landskabet videre til områdets nye
søer og vandhuller. I regnvejr vil kanalen
derfor opleves som en kilde, der springer.

Bypark
Eksisterende bygning

Ny bygning i landskabet

Principsnit i den grønne kile mellem blokkene
i den nordlige del af Kildeparken

Eksisterende blok
med penthouse

Opstuvningsareal tillader
nedsivning i perioder med
meget vand

Den grønne kile mellem blokkene er i dag

Regnvandssø
Sti

Eksisterende blok
med penthouse

Eksisterende blok
med penthouse

Naturmembran sikrer
permanent vandspejl
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B2

Regnvandssø

D1

Støjskærm

B2

D4

Grill-plads

B2

Legeplads

Regnvandssø

ho

lm
vej

D3

Tra
n

C4

A4

Nedsivningsforholdene i denne del af området er ikke gode, hvorfor det forventes, at
vandet vil blive stående i længere tid end
i den nordlige del. Den viste sø etableres
derfor kun med et lille areal med fast bund
for at sikre konstant vandspejl i søen, mens
der i tilknytningen til søen etableres et areal, som kan optage et større vandvolumen.

I helhedsplanen er der vist en naturlegeplads, men der kan også placeres andre
funktioner som grillpladser, nytte- eller
dufthaver, småbørnslegepladser, lunde
med frugttræer o.lign. Der kan også indrettes områder til sport og anden udfoldelse i
området, ligesom der kan opsættes kunst
langs kanaler og stier.

Opstuvningsarealet udgør en bufferzone,
hvor vandet kan opstuves og magasineres,
inden det nedsives. I ekstreme regnsituationer kan der ske overløb til Landbækken på
østsiden af Tranholmvej og videre ud i Ådalen. Ved overløb til Landbækken reduceres
udløbsmængden og vandhastigheden
kraftigt i forhold til i dag.

KILDEPARKEN SYD
I den sydlige del af Kildeparken - i området
omkring Fyrkildevej - ledes vandet mod øst
til et nyt, stort vandområde med naturkarakter.

Omkring den nye sø lægger helhedsplanen
op til, at der etableres områder, der kan
bruges rekreativt af beboerne i Fyrkildevejkvarteret. Det kan eksempelvis være
grill-pladser med faste grill, bålpladser, små
legepladser og lignende, men det kan også
være andre typer fællesarealer, der kan
bruges af forskellige lokale målgrupper.

Blandet tag- og vejvand ledes via åbne
kanaler i de grønne arealer mellem blokkene til en sø på arealet, der støder op til
Tranholmvej. Søen medvirker således til
at danne en visuel afgrænsning mod den
store vej.
I området er der i dag en støjvold, der
optager en del areal, og som i helhedsplanen er erstattet af en støjskærm, der kan
udformes med et landskabeligt præg, der

ådalen

Hjertet i Kildeparken som bindeleddet mellem de rekreative områder i området

Regnvandssø

Byvilla
(ombygget blok)
Eksisterende bygning
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harmonerer med den nye søs landskabelige
karakter. I helhedsplanen er der lagt op til,
at støjskærmen etableres helt fra indkørslen
til Fyrkildevej på Humlebakken og til Hostrupstiens udgang ved Tranholmvej.

“bare” en græsplæne uden nævneværdige
funktioner, og fremstår som et ingenmandsland, som ingen har taget ejerskab
til. Vandet kan være medvirkende til at
definere mindre delområder i den grønne
kile, ligesom der kan indplaceres en række
andre funktioner i tilknytning hertil.

Kanal

Regnvandssø

Støjskærm

Byvilla
(ombygget blok)
Renoveret blok med Penthouse

Opstuvningsareal tillader nedsivning i perioder med meget vand

Naturmembran sikrer
permanent vandspejl

Principsnit i det grønne område mod Tranholmvej
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Visualisering af Astrupstien omdannet til et byrum, der samler Kildeparken

ASTRUPSTIEN
35
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Evt. tagterrasse
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Penthouse
Bolig
Bolig

Atrium

Butik/kontor/restaurant/salon

Atrium

Butik/kontor/restaurant/salon
Atrium

Penthouse
Bolig
Bolig
Atrium Atrium

Atrium Atrium

Butik/kontor/restaurant/salon

Atrium

Butik/kontor/restaurant/salon

BUTIKKER OG SERVICEFUNKTIONER
Helhedsplanen lægger op til, at der i en del af stueetagerne i eksisterende
og nye bygninger gives mulighed for, at der kan etableres publikumsorienterede funktioner som eksempelvis butikker, restauranter og lignende.
Publikumsorienterede funktioner placeres i tilknytning til det nye byrum,
for at medvirke til at skabe liv på pladsen.

Referencerne viser, hvordan erhvervsboliger kan se ud.

OFFENTLIGE FUNKTIONER

ERHVERVSBOLIGER
Mod det nye byrum ved Astrupstien introduceres en ny bygningstypologi i Kildeparken kaldet “erhvervsboliger”, der ved hjælp
af en let tilbygning til de eksisterende
blokke på relativt billig vis kan tilføje et
erhvervsareal til de eksisterende bygninger.
Herved bliver det muligt at bo og have
eksempelvis forretning, kontor, salon eller
restaurant det samme sted.
Helhedsplanen viser flere måder, hvorpå
erhvervsboligerne kan etableres. I det ene
eksempel er de bygget direkte på blokken,
hvorved en del af lejlighederne kan inddrages til erhvervsareal - det kan evt. ske i
sammenhæng med sammenlægninger af
stue- og 1. sals lejlighed. I det andet er de
placeret i en selvstændigt zone foran den

eksisterende blok, hvorved der samtidig
skabes et privat uderum i form af et atrium,
der sikrer lysindfald til boligerne.

Helhedsplanen lægger op til, at der i en række nye bygninger kan
placeres en række funktioner med offentlig karakter, det kan eksempelvis være institutioner for områdets unge og lignende. Funktionerne
placeres blandt andet så de har forbindelse til det støre grønne område
i Kildeparkens Hjerte.

For at reducere etableringsomkostningerne
lægger helhedsplanen op til, at erhvervsboligernes bygningsmæssige udvidelser
opføres som lette præfabrikerede bygningsmoduler, som kan leveres overvejende færdigbyggede med følgende meget
hurtig og enkel opstilling. Såvel indvendig
aptering som udvendig facadebeklædning,
tagbeklædning mv. kan kvalitetsmæssigt
og æstetisk udføres således, at den samlede
bebyggelse tilføres spændende og nye
arkitektoniske variationer.
BOLIGER
Helhedsplanen giver mulighed for, at der i området omkring den nye
Astrupsti kan opføres en række nye boliger, både i selvstændige byggerier og som tagboliger på de eksisterende blokke.
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Sportshangar

Legeplads

Ny bygning med blandede
funktioner
Sportsplads - evt. med
kunststofbane

Ny signalbygning der kan ses fra Humlebakken
Sundheds- og kvartershus

Klatrevæg på gavl

Erhvervsboliger

Ny bygning med blandede
funktioner
Erhvervsboliger
Erhvervsboliger

Tornhøjcentret
Ny og bredere underføring under
Humlebakken

Trekanten

3D-diagram, der viser, hvordan Astrupstien kan komme til at se ud som Kildeparkens centrale
byrum, der binder området sammen med området omkring Tornhøjcentret

ET NYT CENTRUM I AALBORG
ØST
Aalborg Øst er som tidligere nævnt en
bydel med mangel på erhverv og ikke-institutionaliseret byliv. Det forhold bevirker, at
bydelen opleves som monofunktionel og
uden væsentlige destinationer for udefrakommende.
I forundersøgelsen til helhedsplanen er det
vurderet, at der et uudnyttet potentiale i
Kildeparken i forhold til at generere flere
byfunktioner i området - særlig i den sydlige del af området omkring Trekanten og
det nye sundheds- og kvartershus.
I dag er de stærkeste og mest besøgsskabende funktioner Tornhøjcentret - med et
SuperBest supermarked - på den modsatte
side af Humlebakken, og Trekanten, der in-

deholder kulturhus og bibliotek. Det største
potentiale for at etablere nye byfunktioner
findes således i dette område.

der vil åbne en butik eller et liberalt erhverv
i området.

Synergier og nye erhverv

Stien kan medvirke til fysisk at binde funktionerne sammen i en ny bymæssig sammenhæng, der kan understøtte en række
interne og eksterne synergier. Synergier
imellem flere funktioner er vigtige, da de
potentielle brugere og kunder dermed
opholder sig længere i området og typisk
vil lægge en større del af deres forbrug i
bydelen, hvis der er flere tilbud at vælge
imellem.

Helhedsplanen lægger op til, at den sydlige
del af Astrupstien omdannes til en helt ny
bymæssig rygrad i både Kildeparken og
Aalborg Øst, som udnytter potentialet for
nye byfunktioner. Den kan være med til at
skabe et godt klima for lokale iværksættere,

Stærke synergier og en strategi hen imod
en mere helstøbt bydel kan betyde, at
bydelen får mere liv og dermed opleves
som et mere attraktivt leve- og bomiljø.
Dette skaber ikke kun meromsætning for
de private byfunktioner, men har samtidig

Med etableringen af sundheds - og kvartershuset vil der genereres markant flere
besøgende til området, og i kombinationen
med Trekanten med blandt andet bibliotek
og Tornhøjcentret ses konturerne af en ny
samlet centrumsdannelse med et miks af
forskellige funktioner.

en positiv effekt på udlejningen af boliger i
området og på viljen til at passe på de fælles faciliteter.
Astrupstien som byrum
I dag adskilles Kildeparken fra det vigtigste
handelsområde i Aalborg Øst af Humlebakken. Helhedsplanen lægger op til, at
Astrupstien “foldes” ud omkring tunnellen
under Humlebakken og bliver til et “rigtigt”
byrum med en samlende belægning, der
skaber visuel og funktionel forbindelse mellem områdets eksisterende og kommende
funktioner.
Belægningen strækker sig fra den nye
sportshangar i nord ind gennem underføringen under Humlebakken, så den
får forbindelse til Tornhøjcentret på den
sydsiden af Humlebakken. Byrummet er
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Tornhøjcentret

Kildeparkens nye centrum for fritidsaktiviteter, ophold og afslapning, og tænkes som
et åbent, attraktivt og involverende nyt
byrum - et byrum som, med udgangspunkt
i Astrupstien, binder bydelen sammen og
præges af det liv, der skabes af mennesker
på vej til eller fra.
Byrummet er tænkt som Kildeparkens
dagligstue, hvor der er plads til mange
forskellige aktiviteter, og hvor Kildeparkens
beboere har rum til at udfolde sig. Det er
her, man holder bydelens byfest, mødes til
Sankt Hans og til Karneval. Men det er også
her, man engang om ugen kan afholde
bymarked eller andre spontane events.
I hverdagssituationen - hvor der ikke er så
mange mennesker i rummet - skal det fremstå som et trygt og sikkert sted at færdes og
opholde sig i. Det er derfor vigtigt, at der
opnås en omhyggelig balancering mellem
funktionsbelysning og stemningsskabende
belysning, og særlig i underføringen under
Humlebakken er det vigtigt, at der er en
god belysning, der sikrer trygheden.

A_LEG OG AKTIVITET

A1_PLAYSCAPE			
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A2_LØBEBANE			

A3_KLATRING			

A4_BOLDSPIL

B_BYLIV

B1_FESTPLADS

		

B2_TORVEPLADS			

B3_OPHOLD		

B4_BYSCENE

Nybyggeri og ombygninger
Byrummet omkranses af nye bygninger
med offentlige funktioner i stueetagen, der
medvirker til at skabe liv i det nye byrum.
Det kan eksempelvis være større, samlede
funktioner for bydelens børn og unge - som
institutioner eller skole, arbejdspladser eller
lignende.
Det kan også være mindre funktioner i de
ombyggede blokke, der ligger med facade
mod byrummet som f.eks. små udvalgsvarebutikker, en restaurant, et pizzeria, en
frisørsalon eller lignende. Særlig i forbindelsen fra det nye sundheds- og kvartershus
til Tornhøjcentret er det vigtigt at etablere
byfunktioner, der kan støtte op om det
potentielle flow af mennesker.

C_KUNST OG LYS

C1_’LYSBETON’

C2_INTERAKTIVT 		

C3_EFFEKTLYS

D_VAND

C3_EFFEKTLYS

D2_VANDLEG

I helhedsplanen er der vist flere nye byggemuligheder mod det nye byrum. Længst
mod nord er der vist en ny sports-hangar,
hvis funktioner er orienteret, så de medvirker til at skabe liv i byrummet.
Mod det grønne område er der vist to
større bygninger, hvor der lægges op til, at
funktioner blandes, så der er boliger på de
øverste etager og publikumsorienterede

D1_KONTAKT

		

D2_VANDLEG

		

D2_VANDLEG		

D2_VANDLEG
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Visualisering fra underføringen under Humlebakken, der viser sammenhængen fra Tornhøjcentret til Trekanten og de nye funktioner mod Astrupstien (til højre) og sundheds- og kvartershuset (til venstre)
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funktioner i stueetagen. I forbindelse med
de eksisterende blokke, der alle vil undergå
en forandring med blandt andet nye facader, er der i planen vist en ny treetagers
tilbygning med facade mod byrummet,
der skal medvirke til at danne det nye rums
vægge.
Også i denne bygning er funktionerne
blandet, så der er publikumsorienterede
funktioner i bunden og boliger på de
øvrige etager. Samtidig er der vist nye penthouselejligheder i op til to etager på de
blokke, der vender ud mod byrummet. Formålet er her at give bygningerne en højde,
der er med til at understrege byrummets
bymæssige karakter og stedets urbane
tyngdepunkt.

Mod Humlebakken erstattes en del af de
eksisterende blokke med en ny høj bygning
med en markant placering mod både Humlebakken og det nye byrum, som medvirker
til at formidle sammenhængen til det nye
sundheds- og kvartershus.
Kollektiv trafik som en del af byrummet
Som et vigtigt led i den tryghedsskabende
indsats i området, er der i helhedsplanen
arbejdet med at give bybusser mulighed
for at køre gennem området og via underføringen under Humlebakken videre til det
kommende universitetssygehus.
Bybusserne kan køre med en hastighed
på maks. 30 km/t på en belægning, der er

integreret med byrummets belægning på
en sådan måde, at det tydeligt fremgår,
hvad der kan bruges til kørebane. Det vil
samtidig sikre, at cyklister o.lign. kan færdes
hensigtsmæssigt gennem området.
Under Humlebakken lægger planen
op til, at der etableres en stor og åben
underføring med samme belægning som
i byrummet og med en højde, der tillader
en bybus at passere. Underføringen skal
skabe forbindelse mellem de to sider af
Humlebakken som grundlag for et flow af
mennesker mellem byfunktioner på begge
sider af den store barriere. Integreret i underføringen kan der etableres en bygning,
der kan rumme forskellige byfunktioner, og
som fysisk formidler forbindelsen mellem
de to sider.

Vand i byrummet
Kildeparkens store vandprojekt integreres
også i byrummet ved Astrupstien. Centralt
på pladsen placeres en stor regnvandssø,
der mod det nye byrum gives en bymæssig karakter. Søen indgår således som et
rekreativt element i pladsen, hvor der er
mulighed for ophold og rekreation. På den
urbane side af pladsen integreres vand til
leg som springvand o. lign. Vandet på pladsen udgøres af tagvand fra den nordlige del
af Kildeparken.
Ligesom de øvrige steder i Kildeparken, vil
vandet også her være et element, der er
med til at give frodighed og gode nærmiljøer med opholdskvaliteter.
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Regnvandssø
Kildeparkens Hjerte

Trædæk
Bænk

”erhvervsbolig”

Ny bygning

Opstuvningsareal tillader
nedsivning i perioder med
meget vand

Naturmenbran sikrer
permanent vandspejl

Eksisterende blok
med penthouse

Bus- og cykelsti

Vand til leg og landskabselementer på pladsen

Principsnit ved Astrupstien
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SPORTSHANGAR
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Visualiseringen viser sportshangarens åbne facade mod Astrupstien
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Kildeparkens nye samlingspunkt
Området nord for Fyrkildevej skal være
Kildeparkens nye kraftcenter for sport,
aktivitet og sundhed.
Et vigtigt element i området er den såkaldte sportshangar, der er tænkt som en åben
hal, der - lige som en flyhangar - kan åbnes,
så der i sommerhalvåret skabes direkte
forbindelse og synergi mellem udendørs og
indendørs aktiviteter.
Visionen er, at sportshangaren vil blive en
åben, levende og inviterende scene for
sport og idræt i den østlige del af Aalborg.
Et område, der bidrager til at forene byliv,
idræt og kropskultur, og som kan bygge
bro mellem den formelle og uformelle
sport. Sportshangaren skal derfor rumme
både den organiserede og den uorganiserede idræt samt en lang række andre
aktiviteter og events, der henvender sig til
såvel Kildeparken som den øvrige by.
Sportshangaren placeres i krydset mellem Kildeparkens store stier - Astrupstien

og Hostrupstien samt den fremtidige
vejforbindelse, der skal skabe forbindelse
gennem Kildeparkens 3 delområde. Sportshangaren vil således få facade mod den nye
Astrupsti, der i helhedsplanen er Kildeparkens nye bymæssige centrum. Aktiviteterne
omkring “Sportshangaren” skal medvirke
til at danne grundlaget for livet i det nye
byrum og vil medvirke til at skabe en særlig
identitet på en del af stien.

arealer til f.eks. squash, boksning, dans o.
lign. samt rum til forenings- og klubfaciliteter. Sportshangarens”omklædnings- og
klubfaciliteter kan således fungere som
omdrejningspunkt for den organiserede
idræt på de omkringliggende baner og
græsarealer, ligesom skole, børneinstitutioner, sundhedshuset og andre institutioner
kan bruge husets faciliteter i forbindelse
med deres daglige aktiviteter.

Sportshangaren”har en særlig forbindelse
til Astrupstien, hvorfra der er indgang til
bygningens funktioner og også - gennem
de åbne facader - frit indsyn til de aktiviteter, der kan udspille sig i bygningen. Tanken
er, at “Sportshangaren” placeres på et gulv,
der fortsætter ud af bygningen og bliver til
en udendørs scene - et plateau i landskabet, med udendørs sportsfaciliteter som
eksempelvis skaterpark, streetbasketbane,
o.lign.

På udendørsarealerne syd for hangaren
placeres en række sportsbaner - eksempelvis en syv mands kunststof-fodboldbane,
beachvolleybane, petanque og lign. - som
altid er tilgængelige for områdets beboere.
Helhedsplanen lægger op til, at der i gavlene mod sportshangaren laves nye vinduer
med udsyn over områder, så der altid vil
være “øjne” på rummet. En enkelt gavl kan
desuden bruges som klatrevæg o.lign.

Inde i hangaren kan der være sportsbaner
til f.eks. håndbold, fodbold, badminton,
omklædningsfaciliteter, lukkede sports-

indgå som en buffer i forhold til nedsivning
af regnvandet i Kildeparken. Samtidig kan
banerne skifte funktion på forskellige
tidspunkter af året - eksempelvis ved at en
fodboldbane om vinteren omdannes til
skøjtebane.

Helhedsplanen lægger desuden op til, at
udendørs arealer udformes, så sportsbanerne - i det sene efterår eller tidlige forår - kan
oversømmes med regnvand og dermed
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FACADE MOD ASTRUPSTIEN
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Øst

FACADE MOD FYRKILDEVEJ
Vest

FACADE MOD SPORTSPLADS
Sydøst

FACADE MOD FYRKILDEVEJ
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GÅRDHUSENKLAVERNE
UDSNIT - GÅRDHUSEENKLAVE
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Visualiseringen viser det centrale gårdrum i gårdhusenklaven,
udformet som et aktivt rum med fælleshus for områdets beboere
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CENTRALT GRØNT OMRÅDE

TRAFIK

Fra øde parkeringsarealer til aktive
fælleshaver

beboerne i huset eller haven og det store
fælles parkeringsareal.

Gårdhusene er organiseret omkring store
centrale parkeringsrum. Derudover er der
parkering i carport ved den enkelte bolig.
Størstedelen af enklavens fællesareal er
dedikeret til biler, og dette areal fremstår i
mange tilfælde som et tomt og øde overskudsareal uden brug eller ejerskab.

En fælles have

Tidligere var der en legeplads i hver boligenklave i Kildeparken. Disse er i de senere
år blevet fjernet helt. Der mangler i dag
funktioner og aktive mødesteder, hvor beboerne kan samles, og som derudover kan
bidrage til at styrke naboskab og fællesskab
i bebyggelsen.
Det grønne fællesareal mellem boligen og
parkeringsarealet øger afstanden mellem

Ved at udforme det centrale rum i gårdhusenklaverne som en stor plads med
bymæssige og landskabelige elementer til
rekreation og ophold skabes et aktivt rum,
hvor beboere fra den enkelte enklave kan
mødes, hvor børnene kan lege, og hvor
særlige begivenheder kan fejres.
Som et supplement til de private haver
foreslås det, at der etableres en fælles have
i det centrale byrum - et grønt og frodigt
byrum, hvor beboerne kan mødes. Fælleshaven kan helt eller delvist plejes af beboerne i det enkelte kvarter og kan rumme
funktioner som grillplads, blomsterbed,
frugtlund eller fælleshus.

AKTIVITETER

VAND

Infrastrukturen flyttes til kanten af rummet hvor der etableres en stille vej til biladgang
på de gåendes præmisser.
På denne måde mindskes det samlede
areal for biler, mens der bliver mere plads til
ophold og aktiviteter for beboerne.
Åbne facader mod gården
Ved at åbne boligerne op til omgivelserne
skabes bedre lysforhold og indeklima i
det enkelte hus. Værdien af Kildeparkens
smukke beplantning og uderum trækkes
direkte ind i stuen og giver nye kvaliteter til
den enkelte bolig.

Bygningsmæssig variation
Der er i dag få store boliger i Kildeparken.
For en voksende familie, der gerne vil finde
en bolig over 126 m2, er der ingen muligheder inden for området.
Der kan som en mulig løsning åbnes op for
at opføre mindre tilbygninger (udestuer
eller klimatiserede rum) vinkelret på de
eksisterende bygninger.
Udover større boliger vil man på denne
måde skabe mere kontakt både mellem
boligen og haven, og mellem boligen og
landskabet udenfor.

Den visuelle forbindelse mellem bolig og
uderum vil samtidig bidrage til at synliggøre livet i gårdene og skabe tæt kontakt
mellem børn og forældre. Oplevelsen af
andre mennesker bidrager til at skabe tryghed, nærhed og fællesskab i lokalområdet.

Snit gennem gårdhusenklave
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Visualiseringen viser, hvordan blokke kan omdannes til
rækkehuse, der har egen indgang fra gaden

BLOKENKLAVERNE
55
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Visauliseringen viser ny boligbebyggelse i blokenklavens centrale gårdrum

Fra ensartede boligstænger til en vifte af
forskellige boligtyper
De 73 etagebygninger i Kildeparken er alle
stort set ens.
Med undtagelse af små forskelle i lejlighedernes planløsninger, er lejlighederne
kendetegnet ved ens opgange, ens haver,
ens facadeelementer og ens parkerings- og
ankomstsituation.

Snit gennem blokenklave

I fremtidens Kildeparken er det ønsket at
skabe en mangfoldighed af forskellige
boligkvaliteter som grundlag for en mere
varieret sammensætning af beboere.
Helhedsplanen lægger op til, at der skabes
grundlag for mindre fællesskaber og en
større stolthed, sammenhold og bedre
naboskab i det helt nære boligmiljø.
Det gøres ved at udvikle forskellige
kvaliteter på mange niveauer omkring
den enkelte bolig, ved at blande nybyggeri med renovering og ved at blande let
facaderenovering med mere omfattende

bygningsrenoveringer. Bygningsrenovering
og nybyggeri kombineres desuden med
nye typer af uderum, som understøtter et
varieret indtryk og mange muligheder for,
hvordan de nære områder kan bruges.

forskellige boligtyper i Kildeparken og samtidig medvirke til at skabe større variation
i det bebyggede miljø. Nye bygninger er
vist som mindre klynger eller fritstående
punkthuse.

Etageblokkene kan ombygges og udvikles
til en bred vifte af forskelige boliger. Fra den
eksisterende etagelejlighed til tagboliger
og penthouselejligheder med taghaver, til
rækkehuse til villalejligheder. I tilknytning
til etageblokken lægger planen op til, at
der kan opføre nye bygninger i landskabet,
der kan medvirke til at øge udbuddet af

Helhedsplanen lægger også op til, at der i
varierende omfang kan opføres nye bygninger i de centrale gårdrum - herunder en
bygning, der kan rumme fællesfunktioner
for enklavens beboere, det kan eksempelvis
være et fælles vaskeri, mindre fælles lokaler,
et værksted eller computerrum eller lignende.
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Visualiseringen viser, hvordan byrummet mellem to blokke kan udnyttes, samt hvordan der kan placeres nye tagboliger på eksisterende bygninger, der kan indeholde en selvstændig bolig eller udvide boligarealet i de eksisterende
boliger

RÆKKEHUSE

TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER
MED INDGANG FRA HAVEN

TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER MED
FÆLLES HAVE

NY BOLIGBEBYGGELSE I DET
CENTRALE RUM (MED FÆLLESHUS
I STUEETAGEN)
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Visualiseringen viser, hvordan mellemrummet mellem to blokke kan omdannes til en fælles have for beboerne

Helhedsplanens mål er at skabe størst mulig variation i de enkelte enklaver. Således
er de omfattende renoveringsforslag fordelt ud i de seks enklaver, så hver enklave
vil få en klynge af enten rækkehuse eller
villalejligheder, som supplerer det øvrige
boligudbud i enklaven. Kobler man dette
med nybyggeri i form af tagboliger og bebyggelse i gårdrum eller landskab, giver det
et generelt indtryk af en blandet bebyggelse i et kvarter, der før var helt ensrettet.

OFFENTLIGE OG SEMI-OFFENTLIGE
PLADSER

NY BOLIGBEBYGGELSE I LANDSKABET

TAGLEJLIGHEDER
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Fra én type facade til mange forskellige
Facadeelementerne på etageblokkene
er fyldt med kuldebroer og slitage, og en
større facaderenovering er nødvendig.
En større facaderrenovering giver imidlertid
mulighed for at skabe forskellige renoveringsløsninger på de respektive huse og
dermed bidrage til større variation og oplevelsesrigdom for området som helhed såvel
som for den enkelte bolig.
Etageboligerne er godt 13 meter dybe
og har meget små vinduesåbninger på
bygningernes nordsiden, der medfører et
dårligt lysindfald og således også risiko for
et reduceret indemiljø og for højt energifor-

brug til kunstig belysning. Helhedsplanen
lægger derfor op til en omfattende facaderenovering, der kan medvirke til at forbedre
lydforholdene i de eksisterende boliger
Materialemæssig variation
En af nøglerne til at skabe en mere mangfoldig og attraktiv bydel er at skabe varierede
og forskelligartede oplevelser i materialer
og arkitektur. Det kan blandt andet gøres
ved at gentænke materialeanvendelse,
udtryk og oplevelse som en integreret del af
den tekniske renovering.
Materialesammensætningen kan i dag
bedst beskrives som “forskellige nuancer
af grå”, hvor det eneste markante mate-

rialeskift er mellem gårdhavehusene og
etagebebyggelserne.
Helhedsplanen lægger op til, at facaderne
renoveres i en bred vifte af forskellige
materialer og arkitektonisk udtryk, der vil
medvirke til at skabe en stor variation i det
bebyggede miljø i Kildeparken
Kontakt mellem bolig og udeareal
Den indledende forundersøgelse til helhedsplanen peger på, at det med fordel kan
betale sig at skifte alle facadeelementerne
frem for blot forpladen, hvilket samtidig
giver en stor fleksibilitet i facaderenoveringen og i udformningen af åbninger fra
de dybe lejligheder til de smukke grønne

udearealer. Åbningerne kan udformes som
vinduer, altaner, franske altaner, karnapper, siddenicher og meget mere, og kan
placeres i børnehøjde, i siden eller højt på
elementerne og dermed skabe en vifte af
forskellige lysindtag og udkigsmuligheder
fra boligerne.
Samtidig er nye facadeåbninger mod gårdarealer og de grønne områder et vigtigt
element i forbindelse med at forbedre den
oplevede tryghed i Kildeparken, da en af
konklusioner i forundersøgelsens netop er,
at der skal skabes flere ”øjne” i det offentlige
rum.
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En karnap giver ekstra kvadratmeter til de
forholdsvis små rum i Kildeparken, og med
en stor åbning for enden får man maksimal
udsigt og lysindfald.

Vinduer i forskellige højder og størrelser
giver udkig i flere højder og retninger.
Højtsiddende vinduer er generelt gode til
at fange himmellys, mens små lave viduer
er gode til at kigge ned og ud af for børn og
voksne.

Én stor åbning fra gulv til loft og væg til væg
giver maksimal udsigt og lysindfald.

En ny vinterhave kan blive et frodigt ekstra
værelse

Stort vindue med siddeniche.

Altan - som supplement til altanerne på
sydsiden foreslås altaner på indgangssiden
også. Dels for at skabe variation og kontakt
mellem boliger og udearealer, dels for at
give boligen et ekstra uderum.

Stort vindue i skrivebordshøjde.

Kildeparkens smukke beplantning og uderum trækkes direkte ind i rummet.

Stort vindue - evt med fransk altan
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Fra to boligtyper til en bred vifte af muligheder.
Kildeparken er anlagt med kun to forskellige boligtyper: Gårdhuse og lejligheder.
Der er 155 næsten ens gårdhuse og 73
næsten ens lejligheder. Helhedsplanens
vision er, at det meget ensartede udbud af
boliger skal udvikles til en vifte af forskelligartede boliger med et større udvalg af
lejlighedsplaner og størrelser såvel som
forskellige boligtyper, blandt andet i form
af penthouselejligheder, rækkehuse, vil-

lalejligheder og gårdhuse m.m., hvilket i
fremtiden kan medvirke til at tiltrække flere
forskellige mennesker til området.
Nogle bygningsomdannelser er enkle og
tager udgangspunkt i små enkle ombygninger med stor effekt i den enkelte bolig
- dem er der i helhedsplanen flest af. Andre
er mere radikale og kræver omstrukturering eller sammenlægning af lejligheder i
flere planer eller decideret nedrivning af
eksisterende bygninger - dem er der i helhedsplanen færre af, men de er til gengæld
placeret strategisk, så de bidrager med stor

værdi til at variere det samlede billede. De
mere enkle ombygninger fokuserer på nye
behov som eksempelvis en ny og central
plads til køkkenet i hjemmet eller åbne og
fleksible boligplaner.
De mere omfattende renoveringsforslag
involverer forandringer i adgangsforhold
med privat have og indgang, eller private
uderum i form af taghaver.

LEJLIGHEDSPLANER
Åbning af lejlighedsplan

Åbning af lejlighedsplan

Rækkehuse

Dobbelthøje boliger

Ekstra værelse
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