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Synergier - Kildeparken 2020

Projektet er udarbejdet af COWI og tegnestuen EFFEKT i samarbejde med

Direktør Ole Nielsen, udviklingschef Sven Buch og
teknisk chef Ulrich Thagaard Jensen.

Gårdhavehus (1969) - byggeri for fremtiden.

YES, WE CAN!
Det hæfte, som du nu sidder med i
hænderne, indeholder en række billeder
af Kildeparkens fremtid - det største og
mest ambitiøse byomdannelsesprojekter
i Aalborg i nyere tid. Her er muligheden
for at folde potentialerne i et helt specielt
landskab ud, og løfte den eksisterende
bebyggelse op i en helt ny liga.
Visionen er at skabe en grøn og mangfoldig
bydel, der håndterer al regnvand lokalt,
og som byder på varierede boligtilbud,
gode uderum og et sundhedshus, som er
drivkraften i transformationen hen imod en
mere åben bydel. Visionen er blevet født i
en proces, hvor de lokale afdelingsbestyrelser har været tæt involveret, og den er
blevet endnu mere aktuel nu, hvor det er
besluttet, at det nye, nordjyske supersygehus skal ligge få hundrede meter sydøst for
Kildeparken. Hermed er muligheden for at
skabe et sammenhængende kraftcenter i
Aalborg Øst til stede, og de store investeringer, som sker begge steder, vil kunne skabe
synergier i området.

sig og forståelsesmæssig ramme sammen
med sygehuset.
På baggrund af dette forudsætningsrapport skal der udarbejdes en helhedsplan,
der detaljeret beskriver de projekter og
tiltag, som bliver valgt til Kildeparken. I
arbejdet med helhedsplanen vil de lokale
afdelingsbestyrelser og beboerrepræsentanter fortsat blive inddraget, så de mange
nye tiltag kommer både lokalsamfundet og
de kommende beboere og besøgende til
gode.

Dette hæfte beskriver de udfordringer,
bydelen har, og de muligheder, som
Kildeparken rummer, i forhold til at kunne
realisere visionen. Det bygger oven på den
tidligere proces, hvor de store streger er
slået, og ideerne er kommet på bordet, og
det indskriver Kildeparken i en ny bymæs“Det er godt at bo godt...”
Boligforeningen Himmerlands præsentationsbrochuren fra 1969.

TOMMELFINGERREGLER

1 Før trafikken igennem i stedet for
udenom kvarteret.

Tankegangen bag projektet “Kildeparken 2020” bygger i vid udstrækning på de senere
års byfornyelsesdiskussioner, herunder anbefalingerne i rapporten ”Fra udsat boligområde til hel bydel” fra 2008 af Programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte
boligområder og bogen ”Arkitektur der forandrer” fra 2008 redigeret af cand. mag.
Niels Bjørn.

2 Etabler gader med fortove og orienter
bygningerne mod gaderne i stedet for
mod landskabet.

Konklusionerne kan sammenfattes i ni tommelﬁngerregler udarbejdet af Niels Bjørn
på baggrund af erfaringer fra blandt andet bogen ”Arkitektur der forandrer”.

3 Multifunktionalitet: Bland flere funktioner i den enkelte bygning.
4 Multitypologi: Byg mere og byg
mange slags.

5 Indfør en menneskelig skala i både
det enkelte byggeri og i bydelens løsninger.
6 Byg i mange materialer, men brug
kvalitetsmaterialer, der patinerer
smukt.
7 Afskaf ingenmandsland.
8 Etabler destinationer, så folk udefra
har en grund til at komme til området.
9 Skab identitet gennem stærk arkitektur.
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KILDEPARKEN 2011

KILDEPARKEN
AALBORG ØST

E45

NR.
TRANDERS
KILDEPARKEN

GIGANTIUM

over problemramte almene boligområder.
I 2008 vedtog Aalborg Kommune og
boligforeningerne i området i fællesskab
en ambitiøs boligsocial helhedsplan
kaldet ”9220 Aalborg Øst”, der skal styrke
beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet
og fritidsaktiviteter samt forbedre deres
sundhedstilstand.

En funktionalistisk bydel

Den boligsociale helhedsplan er bydelens
strategiske platform, der fremadrettet vil
udgøre grundlaget for brede, boligsociale
tiltag, som boligforeningerne og kommunen samarbejder om. De enkelte
boligforeninger varetager selv i samarbejde
med kommunen udarbejdelsen af helhedsplaner for de fysiske tiltag.

Aalborg Øst er planlagt i 1960’erne og
frem, og bydelen kendetegnes ved en
række planlægningsmæssige styrker og
udfordringer, som er typiske for den tids
byggeri. Aalborg Øst bærer præg af at være
anlagt ud fra en række konsekvent udførte
planlægningsprincipper og visioner, hvoraf
funktionsadskillelse er et af de mest synlige.
Der er store, grønne områder og omfattende stisystemer, som binder boligområderne
sammen.

UNIVERSITET

SDR.
TRANDERS

Kildeparken er et af ﬂere almene boligkvarterer i Aalborg Øst, der omfatter et geograﬁsk område på ca. 12 km², der primært
består af boliger og store, grønne områder.
Der er ca. 16.000 indbyggere i Aalborg Øst,
hvilket til sammenligning svarer til købstaden Middelfart. I Kildeparken bor der i dag
ca. 2.450 personer.

NYT
SYGEHUS

Bydelen rummer et bredt udsnit af kommunale kernefunktioner - bl.a. daginstitutioner, biblioteksﬁlial og folkeskoler.

GISTRUP
Omvendt er der et stort fravær af ikkeinstitutionaliseret byliv. Aalborg Øst har
desuden et meget begrænset udbud af
detailhandel og erhverv.
Til bydelen regnes også universitetsbyen
Aalborg Universitets Campus, hvor et nyt
stort sygehus er under planlægning, og
hvor områdets store idræts- og kulturfunktioner er samlet i Gigantium med håndboldhal, isarena og ny svømmehal på vej.
Universitetsbyen er imidlertid afskåret fra
den resterende del af Aalborg Øst af store
traﬁkårer.
En almen bydel med en boligsocial udfordring
Bydelen indeholder ca. 4.000 almene boliger, som danner rammen om hverdagslivet
for halvdelen af bydelens indbyggere. I takt
med den generelle samfundsudvikling fra
1980’erne og frem har koncentrationen af
almene boliger og de almene boligområders tæthed medført en række sociale problemstillinger og boligsociale udfordringer,
som boligforeninger og kommunen længe
har været opmærksomme på.
Gårdhuse og etageboliger

Tidligt kom dele af Aalborg Øst på regeringens Programbestyrelses “ghettoliste”

Kildeparken
Kildeparken er oprindeligt bygget som én
boligafdeling og blev taget i brug i 1972.
Området var dengang Aalborgs største
boligafdeling med ca. 1000 boliger. Den oprindelige afdeling er opført som 3 kvarterer
bygget op på to enkle bygningstypologier
- etageblokke i to etager og gårdhavehuse
i ét plan.
To af kvartererne (Ravnkildevej og Blåkildevej) rummer en kombination af de to typologier mens den tredie (Fyrkildevej) kun har
etageblokken som type. Fra opførelsen var
der lagt vægt på at skabe store familieboliger. På grund af udlejningsvanskeligheder
blev der derfor senere gennemført en
opdeling i etageblokkene, der førte til ﬂere
mindre lejligheder. Bebyggelsen har således i dag 1058 boliger.
Samtidig blev bebyggelsen underopdelt
i ﬁre afdelinger - Ravnkilde, Blåkildevej,
Fyrkildevej og Hvidkildevej.
Afdeling 50, Ravnkildevej
Afdelingen består af 247 boliger med
lejlighedsstørrelser på 35 - 112 m2 samt 71
gårdhavehuse på 126 m2. De ﬂeste boliger
har adgang til egen altan eller terrasse/
have. Afdelingen har et fælleshus.
Afdeling 51, Blåkildevej
Afdelingen består af 347 boliger med
lejlighedsstørrelser på 35 - 112 m2 samt 84
gårdhavehuse på 126 m2. De ﬂeste boliger

KILDEPARKEN 2020 | FORUDSÆTNINGSRAPPORT

5

Smedegårdsvej
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Ravnkildevej
Budumvej

Blåkildevej
Astrupstien
Durupstien

Tranholmvej

Korupstien
Humlebakken

Fyrkildevej

Hvidkildevej

Kildeparken, Himmerland Boligforening
Arealer ejet af Aalborg Kommune
Stier

har adgang til egen altan eller terrasse/
have. Afdelingen har et fælleshus.
Afdeling 52, Fyrkildevej
Himmerland Andelsboligforenings største
afdeling med 464 lejemål. Lejlighedsstørrelsen er 35-112 m2, de ﬂeste med adgang
til egen altan eller terrasse/have.
Afdeling 53, Hvidkildevej
Afdelingen består 20 nyrenoverede rækkehuse med 2-4 værelser, der netop er blevet
ombygget fra 54 utidssvarende ungdomsboliger.
14 af boligerne er indrettet, så de overholder tilgængelighedskravene mht. niveaufri
adgang og ekstra plads på wc/bad.
Bebyggelsesstruktur og boligtyper
Boligerne i Kildeparken er - med undtagelse af Hvidkildevej-kvarteret - opbygget
i små enklaver, af mere eller mindre ens
karakter. Her er alle bygninger placeret
i en stram bebyggelsesstruktur, hvor de
eneste afvigelser fra planen er fritidscentret
Byggeren og kulturhuset Trekanten, der er
placeret centralt i planen.

Den mest dominerende struktur i området
er seks store enklaver med blokbebyggelse i to etager centreret omkring interne
parkerings- og opholdsrum. Enklaverne
består hver af ca. 70-80 lejemål med tilknyttede fællesfunktioner som vaskehus og
fælleshus. På Ravnkildevej og Blåkildevej er
der desuden 13 boligenklaver med gårdhuse, der er opbygget omkring et centralt
ankomstrum, hvorfra der er adgang til de
enkelte boliger.
Hver af gårdhusene har egen carport og
lukket have, og de vender alle ud mod
åbne, grønne områder.
Infrastruktur
Området vejbetjenes af ﬁre blinde veje, der
giver adgang til hver af de ﬁre boligafdelinger. Fyrkildevej og Hvidkildevej vejbetjenes
fra Humlebakken, mens Blåkildevej og
Ravnkildevej betjenes fra Smedegårdsvej
ad to blinde betjeningsveje med stikveje til
de enkelte boligenklaver.
Parkering
Alle boligenklaverne traﬁkbetjenes centralt
i enklaverne, og alle stikveje i området
ender i interne parkeringspladser, der omgiver et mindre lege- og opholdsområde.

Indgang til trappeopgang

Gårdhus-enklave

Sti til P-zone

Fællesareal

Fællesareal

De centrale ankomstrum består således
primært af asfalterede parkeringsﬂader og
garageanlæg, hvorfra man via et omfattende stisystem fordeles ud til de enkelte
boliger.
Stisystem
Der er et meget omfattende stisystem i
Kildeparken, som både indeholder et overordnet stinet samt mindre stier, der giver
forbindelse til boligerne.
Durupstien, Astrupstien, Korupstien og
Ålbækstien er dele af et gennemgående
stinet i Aalborg Øst, der skaber adgang
og forbindelse fra boligområdet til de
omkringliggende funktioner som skole,
daginstitutioner og indkøbsmuligheder.
Disse stier er forbundet med de omkringliggende bydele via tunneller, der er med til at
skabe sikre skolestier i området.
Det overordnede stinet er forbundet til
boligenklaverne med mindre stier, således
at der er adgang til de grønne områder fra
stort set alle boliger. Området er således
særdeles godt betjent med stier.
Grøn struktur
Boligenklaverne vender alle ud mod store,
åbne grønne arealer, hvortil der er direkte
Privat have

Gårdhus-enklave

adgang fra hovedparten af boligerne i
området.
De grønne parklignende områder har en
meget åben karakter med klippet græs og
enkelte klynger af træer eller buske.
Der er - særligt i den vestlige del af området
- en meget klar sammenhæng mellem den
landskabelige topograﬁ og bygningernes
placering, som bevirker, at en del af de
store grønne arealer får karakter af at være
forarealer til bebyggelsen.
Denne karakter forstærkes af de brede stier,
der bevirker, at det er områder, man typisk
bevæger sig igennem uden at gøre ophold.
Centralt i området - umiddelbart nordøst
for Byggeren - ﬁndes Kildeparkens største
samlede grønne areal, der foruden at
rumme en stor legeplads også har ”cirkuspladsen”, hvor der er plads til boldspil.
Området er Kildeparkens landskabelige
hjerte, der strukturelt binder de tre største
afdelinger sammen.
Mod øst - nord for Fyrkildevej-kvarteret - er
der en stiforbindelse, der forbinder Kildeparken med de rekreative arealer omkring
Romdrup Ådal. En forbindelse, der i dag
ikke fremtræder særligt synlig.

Naboblok

Etagebolig-enklave

Privat have

Gårdhus-enklave
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.ROOHJLHEROLJHU

.XOWXUKXVHW7UHNDQWHQ
)ULWLGVFHQWUHW%\JJHUHQ
PP

)XQNWLRQVGHOLQJ7\SRORJLHU
Grundareal: ca. 54 ha
Etageareal: ca. 130 000 m2
Bebyggelses procent: ca. 24 %
Boliger/ha: ca. 20

FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL
Gentagelsens labyrint
Det rationelle og industrialiserede byggeri
har - sammen med de oplevelsesfattige og
monotone udearealer - skabt et område
præget af gentagelse i alle skalaer. Selv om
der i dag er næsten 1.100 boliger i Kildeparken, er der grundlæggende kun to forskellige boligtypologier, og bygningsmassen
består således af 155 stort set ens gårdhuse
og 73 stort set ens etagehuse.
Samtidig er landskabsrum, facader, opgange, parkeringspladser, stier m.m. stort
set ens, og Kildeparken fremstår i udpræget
grad som et ensartet og monofunktionelt
boligområde.
De mange gentagelser og det ensformige
byggeri medvirker til at skabe et område,
hvor det er svært at orientere sig, og hvor

der ikke er særlige identitetstræk, der
adskiller de enkelte beboelsesenklaver fra
hinanden.

Fra “Hvor bor jeg?” til “Her bor jeg!”

Potentialer
Der er således en række potentialer i
Kildeparken, som vil kunne medvirke til at
omdanne området fra et relativt ensidigt
boligområde til en bydel præget af:

•

Ensartet arkitektur.

For at beboerne kan opleve ejerskab og tilhørsforhold til deres bolig og lokalområde,
er det vigtigt at skabe en ”Her bor jeg!”
oplevelse. Det er oplevelsen af, at ens nærmiljø er noget særligt. Derfor er det vigtigt
at bryde med den ensartethed, der præger
Kildeparken i dag, og samtidig udnytte de
potentialer, området rummer.

•

Én ejerform.

Flere forskellige funktioner

•

Få funktioner - særligt ikke-institutionelle funktioner.

Foruden større variation i boligudbuddet,
er det vigtigt at skabe fundament for et
større udbud af funktioner og serviceydelser, som vil gøre området mere levende
og attraktivt for beboere såvel som for folk
udefra. En bred vifte af nye funktioner butikker, cafeer, kontor, fælleshuse, idrætsfaciliteter og andre funktioner - vil kunne
bidrage til at skabe liv døgnet rundt.

Kildeparken er således præget af:
•

Relativt få forskellige boligtyper.

•

Få bygningstypologier.

•

Flere forskellige boligertyper.

•

Modernisering af boliger.

•

Mangfoldig arkitektur.

•

Bedre kontakt mellem boligen og
fællesarealer.

•

Bedre udnyttelse af landskabsværdi og beliggenhed.

•

Spændende og brugbare udearealer.

•

Flere forskellige funktioner.

BEBYGGELSESSTRUKTUR
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BLINDE GAVLE & VEJE

Tre lukkede enklaver

Blinde gavle

Blinde veje

Alle bygninger i Kildeparken har gavle
uden vinduer. De blinde gavle begrænser
kvaliteten af den enkelte boligs rum og
indeklima, og samtidig hindres kontakten
mellem bolig og uderum. Det kan have betydning for såvel opholdkvaliteterne i den
enkelte bolig som for tryghedsværdien på
udearealerne, idet de lukkede gavle skaber
en række uovervågede områder.

1960’ernes ideal med kombinationen af
funktionsadskillelse og hensynet til den
stigende privatbilisme har skabt en plan,
hvor infrastrukturen på én gang er planens
centrum og samtidigt er adskilt fra den
øvrige bebyggelse. Vejene er både bebyggelsens rygrad og indre bagside.

Ved at åbne boligerne op mod omgivelserne kan der skabes bedre lysforhold og
indeklima i den enkelte gavllejlighed. Værdien af Kildeparkens smukke beplantning
og uderum kan udnyttes bedre og give
kvaliteter til den enkelte bolig. Den visuelle
forbindelse mellem bolig og uderum vil
samtidig bidrage til at synliggøre livet i Kildeparken. Oplevelsen af andre mennesker
bidrager til at skabe tryghed, nærhed og
fælleskab i lokalområdet.
Forside mod bagside
Etageboligerne er placeret og orienteret
efter lysforholdene, således at havesiden
altid vender mod syd eller vest, og ankomstsiden mod nord eller øst. Den ene
blok vender derfor altid ryggen mod den
næste, og rummene mellem bygningerne
fremstår som korridorer uden liv.

Infrastrukturen er skabt som blinde veje
uden interne forbindelser eller kontakt til
omkringliggende områder. Kildeparken
består derfor af tre ”døde ender” frem for et
levende netværk af traﬁk og bevægelse.
En labyrint
I modsætning til ældre bykvarterer af
samme størrelsesorden er Kildeparken
tegnet og bygget i ét stræk. De mange delområder består af de samme torve, byrum,
veje, stier, bygninger og bygningsdele.
Ud fra demokratiske og funktionalistiske
idealer er kvarterets enkeltdele ligeværdige
og ensartede i både udformning, materialer
og struktur.
Det gør Kildeparken til lidt af en labyrint.
For at ﬁnde vej skal man enten kende området godt eller have et kort ved hånden, for
alle steder er ens.

Blinde facader
KILDEPARKEN 2020 | FORUDSÆTNINGSRAPPORT
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PASSIVE OG ENSARTEDE UDERUM
To typer af byrum

POTENTIALER OG MÅL

Et af Kildeparkens problemer er manglen
på lokale steder, der skaber identitet,
fællesskab, tilhørsforhold og ejerskab.
Området er for stort og ensartet til at skabe
identiﬁkation og tilhørsforhold hos den
enkelte beboer. Torve og bygninger er
struktureret og nummereret, så den enkelte
boligs beliggenhed bedst beskrives ved
f.eks. ”Torv B, nummer 81”.

•

Mere liv og aktivitet mellem husene.

•

Lokalt ejerskab, fællesskab og byliv.

•

Bedre kontakt mellem bolig og byrum.

•

Øget tryghed igennem fællesskab og
liv.

•

En ny og oplevelsesrig kontekst til
boligerne.

•

Diﬀerentiering og variation i
byrummene.

•

Diﬀerentiering af de respektive enklaver.

Materialesammensætningen kan beskrives som “forskellige nuancer af grå”. Det
eneste markante materialeskift er mellem
gårdhavehusene og etagebebyggelserne.
Parkrummene imellem bebyggelsen er
velplejede og smukke, men ligesom byggeriet er de relativt ensartede og fattige på
oplevelser.
Bebyggelsen er således karakteriseret ved:


P

P

3DUNHULQJ
.LOGHSDUNHQ

P

P

P

.DUWRIIHOU NNHUQH
.¡EHQKDYQ

P



5nGKXVSODGVHQ
.¡EHQKDYQ

3DUNHULQJ
.LOGHSDUNHQ

*DPPHOWRUY
$DOERUJ

&:2EHOV3ODGV
$DOERUJ

•

Store og øde rum med få funktioner.

•

Repetition og ensartethed i bygningsog funktionsstruktur i alla skalaer.

•

Repetition og ensartethed i materialer
og beplantning.

•

Monofunktionel opdeling af arealer

BEBYGGELSESSTRUKTUR
11

GRØN STRUKTUR
Ens haver
Kildeparken er kendetegnet ved, at der
er private haver i tilknytning til mange af
boligerne. Haverne er en stor kvalitet for
beboerne i området, men medvirker også
til, at området fremstår meget ensartet.
Haverne bidrager desuden til at understrege områdets bebyggelsesstruktur og
de klart deﬁnerede for- og bagsider, som
formindsker muligheden for at skabe naturlige fællesskaber blokkene imellem.

De grønne rum fremtræder med jævnt
spredte træer og buske som et monotont
- og måske også lidt kedsommeligt og
funktionstømt - landskab, der selvfølgelig
giver værdi til betragteren, men hvis
rekreative potentiale langt fra udnyttes. I
modsætning til visionerne om en frodig og
tætbevokset parkby, består Kildeparkens
uderum primært af ensartede græsplæner
og parkering. Træerne er få og står spredt
ud over områdets areal.

70 % græs
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.
De store grønne arealer - der samlet set
udgør 70 % af det Kildeparkens areal opfattes ikke som en samlet bypark, men
snarere som grønne overskudsarealer i
form af store græsﬂader, krat, buskadser,
rabatter og mellemrum, hvis udstrækning
og indretning deﬁneres af bebyggelsen.

Private gårdhaver

VTXDUH
VTXDUH
URDGVLG
ZLGHJU
ELJJUH
ERUGHU
EHHWZH
HQFORVH

*U VDUHDO
RPNUKD

%HI VWHGHRJEHE\JJHGH
DUHDOHU
RPNUKD


Græsareal
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Mangel på lys og luft

Blandede boligformer

En af 1960’ernes visioner for de nye bebyggelser var, at give beboerne lys, luft og
grønne omgivelser. Derfor er det paradoksalt, at netop manglen på lys og luft i boligerne i dag er en af områdets udfordringer.
Boligblokkene i Kildeparken er 13 m dybe.
På trods af den ualmindeligt store dybde er
vinduerne i facaden små. Det gør mange af
lejlighederne både mørke og tætte.

I fremtidens Kildeparken skal man kunne
tilbyde en bred vifte af forskellige boliger
og boligmiljøer. Fra penthouselejligheder
til rækkehusboliger, dobbelthuse, atelierboliger, små studenterboliger, bofællesskaber,
ældrevenlige boliger og meget meget
mere.

Gårdhavehusene har gode lysforhold, men
har til gengæld kun én åben facade mens
tre af facaderne er helt lukkede. De lukkede facader og små vinduer begrænser
kvaliteten af boligernes rum og bidrager
til et dårligt indeklima. Samtidig blokeres
kontakten mellem bolig og uderum, hvilket
gør uderummende uattraktive og tomme.
Få lejlighedstyper
Den repetition og ensartethed, der præger
Kildeparkens ydre, kan genﬁndes i den
enkelte boligblok. At skabe et varieret
boligudbud har ikke været et ønske, og
derfor er de få boligtyper relativt ens i
udformningen. Alle boliger er i én etage
med en forholdsvis regulær organisering
og ordinære rum.

Blandede boformer tiltrækker forskellige
mennesker med forskellige sociale og
kulturelle baggrunde, forskellige behov og
brugsmønstre. Variation i boligudbuddet er
en af nøglerne til at skabe et sammensat og
diﬀerentieret boligområde med en stabil
og naturlig til- og fraﬂytning.
Et mangfoldigt udbud af boliger danner
grundlaget for en varieret beboersammensætning, og samtidig kan de nye boligtyper
bidrage til at diﬀerentiere bygningernes
arkitektoniske udtryk.

BEBYGGELSENS SKALAER
13
Kildeparkens bygninger er organiseret efter
en strukturel logik, der skaber tre tydelige
niveauer, som er med til at deﬁnere rammerne for renoveringen af området.

-

Den rationelle plan med de mange ens enklaver er organiseret ud fra et klart hieraki i
forskellig skala eller omfang.

De forskellige enheder er hver især orienteret omkring centralrum af forskellig størrelse og karakter som udgør de vigtigste
sociale rum for beboere i området.

Boligkvarteret kan derfor opdeles i enheder
af forskellig størrelse, som går igen forskellige steder i planen:
-

Det store landskabsrum, der omgiver
hele Kildeparken.

-

De tre veje, der er fælles ankomstvej for
hver af de tre afdelinger.

-

Torvene, der er lokale centralrum i de
respektive boligklynger.

Haver til de enkelte huse, som er det
mindste uderum i bebyggelsen. De er
private for gårdhusene og fælles for
blokkene.

Det er derfor oplagt, at den videre bearbejdning af netop disse rumlige niveauer
også i fremtidens Kildeparken vil være de
vigtigste elementer i beboernes oplevelse
af områdets kvalitet og værdi. Fra bydelen
som helhed til de mindre boligfælleskaber
og ned til den enkelte bolig.

Kildeparken skala

Torveskala

Boligfællesskaber

Ca. 1.100 boliger

Ca. 160 boliger

Ca. 18 boliger i gårdhusenklave med

Ca. 2.500 mennesker

Ca. 400-500 mennesker

Ca. 40-110 mennesker

I denne skala har man et meget lille
kendskab til og fællesskab med de andre
beboere.

I denne skala har man kendskab til en hel
del mennesker af udseende.

Alle kender hinanden af udseende og en
stor del på personligt plan. Man ved hvem
der hører til, og hvem der er gæster eller
nye.

Man opfatter området som et sted i forhold
til andre bolig- eller byområder i Aalborg.
På dette niveau kan man med fordel udvikle
funktionelle samlingspunkter eller vartegn
der samler bebyggelsen, men i dag er ensartheden det primære fællesskab.

På dette niveau kan man med fordel udvikle
stedslig identiﬁkation og diﬀerentiering,
stedslige tilhørsforhold samt mindre funktionsfælleskaber omkring f.eks. lejeplads,
grill, sportsfaciliteter og landskabselementer.

På dette niveau kan vi med fordel udvikle
nye lokale boligfælleskaber omkring haverne og fællesarealer, der skaber lokalt ejerskab, tilhørsforhold og fællesskabsfølelse.

Ca. 24-36 boliger i etageboligenklave
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Kildeparken
Lerbjergbakken

Kildeparken

Sorthøj

Romdrup Bakke
Lundby Bakke

Litorinahavets udbredelse (kilde: DJF-geodata - Dansk Jordbrugs Forskning)

Udsnit af høje målebordsblade, opmålt i sidste halvdel af 1800-tallet (kilde: KMS)
Landskabsdannelse og topografi
Landskabet i Aalborg præges af kontrasten mellem den hævede havbund fra
stenalderhavet (Littorinahavet), der udgør
strandenge og ådale, og de markante
morænebakker Sorthøj, Lerbjerg, Romdrup
bakker og Lundby bakke. Kildeparken ligger på den østlige side af Lerbjergbakken,
som toppes af Nr. Tranders Kirke, og strækker sig næsten ud til de tidligere enge i
Romdrup Ådal. Den overordnede topograﬁ
er således en sydøst-vendt skråning. Langs
den sydvestlige kant af bebyggelsen løber
Fløjdalen, som gør, at terrænet her skråner
mod sydvest. Umiddelbart øst for Fløjdal
når terrænet et lokalt højdepunkt i en
langstrakt højderyg, der strækker sig til et
lille stykke nord for Smedegårdsvej. Den
sydøstlige del af området ligger i det ﬂade
tidligere engområde.

Etageboliger i tre etager

Området udgjorde tidligere en del af Nr.
Tranders’ marker og enge, og der lå en
række gårde, blandt andet dobbeltgårdene
Smedegårde, og Fløjdal Gård, som lå på
bakketoppen øst for Fløjdal. Ingen af gårdene ﬁndes i dag, ligesom alle hegn, skel
og vejføringer er nye. Kun Smedegårdsvej
følger i store træk et oprindeligt forløb.

Mod nordvest ligger en tilsvarende gruppe
etageboliger op mod toppen af skråningen,
omgivet mod vest, syd og øst af lavere
gårdhuse. Samlet dækker denne bebyggelse af etageboliger og gårdhuse bakken
og skråningen. Mod vest ligger gårdhusene
på bakken, mens de mod øst ligger på den
nederste del af skråningen. Bebyggelsen
understreger dalen ved at lade dalsiden stå
fri som græsklædt skråning, mens bakken
og skråningen til gengæld udviskes som
selvstændige landskabselementer.

I et bymæssigt område som Kildeparken
domineres landskabsoplevelsen naturligvis
i høj grad af bebyggelse. Bebyggelsen i Kildeparken forholder sig i store træk meget
bevidst til landskabet.

Områdets ”hjerte” optages delvist af
en noget rodet bebyggelse, omgivet af
læplantning. Dette element slører sammenhængen og overgangene imellem de store
landskabstræk.
Kiler og lokale landskabsrum
Bebyggelsen deﬁnerer en række landskabsrum i en mindre skala.
Ravnkildevej

Mod sydøst ligger en gruppe etageboliger
på ﬂaden. Denne gruppe opleves i høj grad
som et selvstændigt landskabsselement.
Denne del af bebyggelsen forholder sig
primært til sit eget interne landskab, men
har forbindelse til det centrale område
Blåkildevej

Gårdhuse

mod nordvest. Nord for denne bebyggelse
ligger et parcelhusområde, som måske i
højere grad har ﬂadens karakater.

Bebyggelse og landskabsrum

Overordnet kan området inddeles i en
række topograﬁske delområder: Dalen,
Bakken, Skråningen og Fladen. Hvor disse
delområder mødes, ﬁndes et centralt om-

Dalen

råde, der samler og formidler de forskellige
(potentielle) landskabsoplevelser. Dette
kan kaldes områdets “hjerte”.

Bakken

Etageboliger i to etager

Den store grønne kile er dalsiden, der
strækker ind i det centrale område - “hjertet”. Herfra strækker smallere og rumligt
mindre klart tegnede landskabskiler sig
mod nord og nordøst. Særligt ned gennem
dalen og i mindre grad den nord-sydvendte
kile er der mulighed for længere kig ud af
området og hen over bebyggelsen mod
syd.
Etageboligerne er organiseret i mindre
grupper omkring fælles gårdrum, der i
hovedtræk har karakter af parkeringsarealer. Disse gårdrum fremstår som lokale,
afgrænsede rum med begrænsede kig mod
omverdenen. Også på ydersiden deﬁnerer
etageboliggrupperne nogle afgrænsede
landskabsrum, mest tydeligt i bebyggelsen
på ﬂaden, der afgrænses mod syd, øst og
nord af hegnsplanrtning. Disse rum har
karakter af ”overskudsrum”.
Gårdhusene er på samme måde organiseret i grupper omkring fælles gårdrum.
Disse rum karakteriseres ﬂere steder af ﬁnt
tilvoksede træer, og mange af dem har kig

Fladen

Skråningen

Gårdhuse

Erhverv

Parcelhuse
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ud mod de større landskabsrum. Mellem
grupperne strækker mindre landskabskiler
sig ud mod de større, gennemgående kiler.
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Landskabselementer
Området er overordnet opbygget af få
enkle landskabselementer: Græsﬂader, de
gule gårdhuse, de grå etageboliger, asfalterede veje og gårdrum. Det giver området
en overordnet ro og enkelhed, men også
i nogen grad en monotoni, som især slår
igennem i de indre gårdrum, som kan være
næsten umulige at skelne fra hinanden.
Ufordringen ved en store grad af enkelthed
er, at de få elementer der skiller sig ud,
nemt kommer til at opleves som rod. Det
gælder f.eks. en trærække nord for den
cirkelformede plads på nøgleområdet, og
”fremmede” bebyggelse/beplantning centralt i området og den nye bebyggelse øst
for skråningen.
Forholdet til omgivelserne
Området grænser op til Smedegårdsvej
mod nord og Humlebakken mod syd. Bebyggelsen på ﬂaden grænser desuden op
mod Tranholmvej mod øst. For alle tre veje
gælder, at de tilstødende områder de ﬂeste
steder er visuelt og rumligt afgrænsede fra
vejen af hegnsplantninger, der umuliggør
ind- og udkig. Kun i den østligste ende af
Smedegårdsvej og midt på Humlebakken
er der indkig til området - i begge tilfælde
til den grønne kile i Fløjdal. Særligt fra
Humlebakken fås dog et ﬁnt kig mod bebyggelsen.

TOPOGRAFISKE DELOMRÅDER
Dalen

Fladen

Bakken

Hjertet

Skråningen
Beplantning umuliggør ind- og udkig til og
fra Kildeparken

Samme begrænsninger gælder inde fra
området. Dog er der på grund af højdeforskellene ﬂere steder mulighed for længere
kig henover den omkringliggende by mod
syd og øst.
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Konklusion og anbefalinger
Samlet set har området en række klare
landskabelige kvaliteter. Fløjdalens åbne
landskabsrum, der afgrænses ﬁnt af gårdhusene, gårdhusenes fælles gårdrum og
den store enkelhed i landskabet med få klare elementer fremhæves som de fremmeste
kvaliteter. Landskabets enkelhed betyder,
at det kræver stor omhu at indplacere nye
elementer.
Det centrale landskabsrum, områdets
“hjerte”, er stedet, hvor de store landskabstræk dalen, bakken, skråningen, ﬂaden
og kilerne bindes sammen. Dette område
fremstår i dag uforløst med en række fremmedartede elementer.
De fælles gårdrum, særligt i etagebebyggelserne, men også i gårdhusene, er i
høj grad selvstændige, aﬂukkede landskabsrum. Her kan man med fordel arbejde
med individuelle karakterer. Samtidig kan
mange af rummene med fordel bindes
stærkere sammen med omgivelserne.
Området fremstår i den nære skala mange
steder visuelt isoleret fra den omkringliggende by. En åbning af den tætte,
omkransende beplantning kan give kig ind
og ud af bebyggelsen, hvilket kan tilføje
kvaliteter til området og berige landskabsoplevelsen.

LANDSKABSANALYSE
Skarp afgrænsning - landskab/bebyggelse

Udsigtskvalitet

Gårdrum

Grønne landskabsrum
Skarp afgrænsning - landskab/bebyggelse

Landskabeligt dårligt
indpasset element
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1 - Skelagergårdene

Kildeparken

5 - Gistrup

3 -Rebildparken

6 - Godthåb

2 - Stolpedalsvej

4 - Vejgård Bymidte

7 - Egebjerggård

BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING
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1. Skelagergårdene
2. Stolpedalsvej
3. Mjel og Rebildparken
4. Vejgård Bymidte
5. Gistrup
6. Godthåb

4
2
3

Kildeparken
1

Jernbane E45
5
6

I dette afsnit beskrives Kildeparken ud fra
en række målbare parameter, og området
sammenlignes med andre områder.
Området
Som tidligere nævnt består Kildeparken af
ca. 950 boliger med knap 2.500 indbyggere
(2.447 pr. 1.1.2010). Dermed udgør området
en større og relativt homogen forstadsbebyggelse.
Sammenligningsgrundlag
For at afdække potentialer og udfordringer
i Kildeparken er en del af de statistiske oplysninger både trukket for dette område, for
Aalborg Kommune som helhed, for bydelen
Aalborg Øst samt for syv referenceområder.
Referenceområderne er;
Skelagergårdene
Almen boligbebyggelse i Aalborgs sydvestlige del med 1.465 indbyggere, primært
bestående af etageboliger, som nyligt har
gennemgået en gennemgribende renovering.
Stolpedalsvej
Rækkehus- og etageboligbebyggelse i
Hasseris med 1.088 indbyggere, som ikke

er renoveret, men opført i tegl og løbende
vedligeholdt.
Mjel og Rebildparken
Rækkehus- og etageboligbebyggelse i
Aalborg Øst med 3.066 indbyggere, som er
beliggende umiddelbart nord for Kildeparken og lidt ældre end denne.
Vejgård Bymidte
Rækkehus- og etageboligbebyggelse i den
østlige bydel Vejgaard med 1.505 indbyggere. Bebyggelsen er centralt placeret og
en del af Vejgaards centerområde. Materialemæssigt varieret område.
Gistrup
Blandet forstadsbebyggelse med enfamiliehuse, rækkehuse og etageboliger med
3.644 indbyggere, beliggende sydøst for
Aalborg.
Godthåb
Blandet oplandsby med enfamiliehuse,
rækkehuse og etageboliger med 1.689 indbyggere, beliggende sydvest for Aalborg.
Egebjerggård
Blandet forstadsbebyggelse med rækkehuse og etageboliger med 1.600 indbyggere,
beliggende i Ballerup.

Oversigt over referenceområderne og Kildeparken

Den demografiske sammensætning
Kildeparken adskiller sig fra referenceområderne ved at have en lav andel af par såvel
med som uden børn og en stor andel af enlige med børn. Den største beboergruppe
(knap 40 %) i Kildeparken er enlige uden
børn, hvilket er et gennemgående træk for
de områder, der typologisk set minder om
Kildeparken. Andelen af enlige i Kildeparken ligger på niveau med bydelen Aalborg
Øst, men et stykke over kommunen som
gennemsnit.
Gennemsnitligt bor der 2,4 personer i hver
husstand, hvilket sammenholdt med de
mange enlige voksne uden børn tyder på,
at der også bor større familier og enlige
med ﬂere børn i området. Husstandsstørrelsen ligger over de øvrige sammenlignelige
etage- og rækkehusbebyggelser og næsten
på niveau med Gistrup og Godthåb, der
gennemsnitligt har de største husstande.
Alderssammensætningen afspejler en stor
andel af børn mellem 0 og 17 år, og en stor
andel af personer i aldersgruppen 35-49 år,
hvilket passer godt med proﬁlen af et område med mange enlige forsørgere. Andelen
af børn under 18 år udgør en tredjedel af
beboerne i Kildeparken - til sammenligning
udgør denne gruppe kun 20 % af indbyg-

gerne i Aalborg Kommune og ca. 23% af
indbyggerne i Aalborg Øst.
Gruppen af unge (18-24-årige) er omvendt
lav og blandt de laveste for de otte sammenlignede områder, ligesom gruppen af
ældre over 65 år også er lille. Bysamfundet
Godthåb, som ligger ca. 13 km syd for
Aalborg, er det af referenceområderne, som
minder mest om Kildeparken, på trods af at
området typologisk set er meget anderledes og primært består af enfamiliehuse.
Befolkningsudviklingen i Kildeparken er
svagt negativ, kun overgået af Skelagergårdene, hvor en række lejemål er slået sammen som følge af renoveringsprojektet. De
øvrige områder har kun en svag ændring i
antallet af beboere - dog er der en markant
stigning i Godthåb, som kan skyldes nybyggeri og udskiftning i beboersammensætningen i énfamiliehusene.
Der er en nedadgående tendens i indbyggertallet, hvilket ses i Kildeparkens negative
nettotilﬂytning. Det er især børnefamilierne
der er på tilbagegang i Kildeparken, hvor
antallet af fraﬂyttere er større end antallet
af tilﬂyttere. Derudover gælder det i mindre
omfang enlige uden børn og kategorien
’andre husstande.’
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Boligsammensætning

Den økonomiske profil

Kildeparken består fortrinsvis af etageboliger og gårdhuse. Kildeparkens boliger er
forholdsvis store, idet mere end halvdelen
er over 100 m2 (575 ud af 1075 boliger).
Den gennemsnitlige boligstørrelse ligger
lige under boligstørrelsen i bydelene Gug
(101,7 m2) og Stolpedalsvej (102,5 m2) og
over gennemsnittet for Aalborg Øst, som er
på 92,6 m2.

Den økonomiske proﬁl for beboerne i
Kildeparken viser, at der er en ret ligelig
fordeling på alle indkomstgrupper - dog
er der ﬂere i den laveste gruppe, end i den
højeste. Denne proﬁl adskiller sig fra alle
de øvrige områder, og fraværet af højindkomstgruppen er det mest markante træk
ved området. Kildeparken er dét af de
udvalgte områder, hvor der bor færrest
personer over 15 år med en årlig bruttoindkomst over 300.000 kr. og ﬂest med en årlig
bruttoindkomst under 100.000 kr.

Den gennemsnitlige husstandsstørrelse i de otte områder
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Det forholdsvis store boligareal afspejles i,
at antallet af værelser pr. bolig også ligger
over bydelens gennemsnit. I Kildeparken
har 77 % af boligerne således tre eller ﬂere
værelser, mens det gælder for 65 % af
boligerne i hele Aalborg Øst. Særligt i bebyggelserne på Ravnkildevej og Blåkildevej
ﬁndes en del fem-værelses boliger. Selv om
boligerne i Kildeparken er forholdsvis store,
så har området ingen boliger over fem værelser, modsat de øvrige referenceområder.

2006

2007

2008

2009

2010

Den gennemsnitlige indekserede befolkningsudvikling i de otte områder

Kildeparken er et alment boligområde ejet
af Himmerland Boligforening. Aalborg
Kommune ejer dog to arealer ud mod
Humlebakken, som ikke anvendes til boliger.

Beskæftigelsesprofilen
Indkomsten hænger tæt sammen med
beskæftigelsessituationen, og her tilhører
de tre største grupper de laveste indkomstsegmenter. Den markant største gruppe
i Kildeparken er gruppen “øvrige uden
for erhverv”. Denne kategori dækker over
personer på forskellige former for overførselsindkomst - herunder studerende på SU,
personer på kontanthjælp og personer på
barsel, men fraregnet pensionister og arbejdsløse. I Kildeparken udgør denne gruppe 33 % af beboerne over 16 år svarende
til 588 personer. For Aalborg Øst udgør
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Fraflytninger
Fraﬂytningsfrekvensen i Kildeparken er
høj. Ca. en fjerdedel af beboerne fraﬂytter
deres lejlighed i løbet af et år. Der er altså
tale om en stor årlig udskiftning af beboere.
Udskiftningen er dog på samme niveau
i Skelagergårdene og Vejgaard Bymidte.
I de andre sammenlignede områder er
frekvensen betydeligt lavere. Særlig interessant er det, at fraﬂytningsfrekvensen i
Egebjerggård - der også har en høj andel af
almennyttige boliger - er halvt så høj som i
Kildeparken.

30%
25%
20%
15%
10%
5%

Aalborg Kommune

Hasseris

Gug

Aalborg Øst

Egebjerggård

Godthåb

Gistrup

Vejgård Bymidte

Mjel og Rebildparken

Stolpedalsvej

I forhold til alle referenceområder er der
en meget høj andel af indvandrere og
efterkommere i Kildeparken. Det er især fra
Asien (som i statistikken også dækker de
ﬂeste mellemøstlige lande), samt statsløse

Andel af indvandrere og efterkommere (fordelt op oprindelseslandegrupper) ifht
den samlede befolkning

Skelagergårdene

Indvandrere og efterkommere

Øvrige Europa
Nord-, Syd-, og Mellemamerika samt Oceanien

Kildeparken

Gruppen af lønmodtagere på grundniveau
er stort set på linje med såvel kommunens
gennemsnit som gennemsnittet for Aalborg Øst (22 %). Derimod er gruppen af
lønmodtagere på højt eller mellem niveau
meget lille sammenlignet med de øvrige
referenceområder og kommunen som
helhed (6 % mod 18 % for Aalborg Øst og
et kommunegennemsnit på 22 %).

Vejgård Bymidte

Renses tallene for personer, der er tilmeldt
en uddannelse, er der 25 % af beboerne
i Kildeparken, som står uden for arbejdsmarkedet, og som ikke studerer. For
kommunen som helhed er det 8 % og for
Aalborg Øst 14%. Derimod er andelen af
pensionister i Kildeparken lavere end i de
øvrige referenceområder og i kommunen
som helhed, selv om det er den tredjestørste gruppe i området.

og uoplyst, der fylder over halvdelen. Det
gør sig også gældende i Skelagergårdene,
som er det område der mest ligner Kildeparken. I Aalborg Øst under ét er sammensætningen en smule mere blandet, og
koncentrationen lavere end Kildeparken.

Mjel og Rebildparken

EU-lande
Afrika
Asien, Statsløse samt uoplyst

Uddannelsesniveauet for beboerne i de otte områder samt kommuen og bydelen

denne gruppe 24 %, og for kommunen som
helhed er det 13 %.

Stolpedalsvej

Grundskole og uoplyst
Gymnasial
Erhvervs/kort videregående
Mellemlang/lang videregående

Skelagergårdene

Kildeparken

Aalborg Kommune

Fraflytningsrekvensen i de otte området samt Aalborg Øst. Gug, Hasseris og Aalborg Kommune
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Ravnkildevej

Blåkildevej

Humlebakken

Fyrkildevej

UTRYGHEDSSKABENDE FAKTORER
PÅ BYDELSNIVEAU
Facadeløs vej uden fortov/sti
Grøn barriere

Sti_ringeste opsyn

Sti_tunnel

Sti_ringe opsyn

Tunnel_problematisk

Sti_noget opsyn

TRYGHEDSSKABELSE OG KRIMINALPRÆVENTIVE TILTAG
B O G R Ö N L U N D
23
GODE FYSISKE RAMMER
SOCIALE KONTAKTER
BEBOERSAMMENSÆTNING
TRYGHED
+
TRIVSEL
INDFLYDELSE
BRUGERSAMARBEJDE

ANSVARLIGHED
+
ENGAGEMENT

MINDRE
KRIMINALITET

DEN GODE CIRKEL
Kriminalpræventiv planlægning

TRYGHED OG KRIMINALITET

BEBOERUNDERSØGELSE

Kildeparken - og Aalborg Øst - er byplanlagt og bygget på en sådan måde, at det er let at
begå kriminalitet. Der er række fysiske årsager til, at der kan opstå en følelse af utryghed,
hvilket er blevet forstærket, efterhånden som beplantningen er vokset til. Den store udskiftning i Kildeparkens beboere bidrager samtidig til, at mange ikke kender deres naboer,
og at det bliver vanskeligere at opbygge positive sociale relationer i området, hvilket ellers
i sig selv kan bidrage til større oplevet tryghed og til en faktisk reduktion af kriminaliteten.

Der er gennemført Naboskabsundersøgelse
i Kildeparken i februar 2010. Resultatet viser
bl.a. for de voksne at:

ANBEFALING
På kort sigt bør der gennemføres:

På længere sigt kan det bl.a. overvejes at
gennemføre

1) Bedre indbrudssikring
2) Beskæring af grønt og hække så
overskueligheden bliver tilstrækkelig,
der hvor der er brug for den
3) Mere sikker cykelparkering og cykelopbevaring
4) Gennemgang af belysningen og en
komplettering, der hvor det er mest
nødvendigt
5) Forbedring af opholdsmulighederne
på fællesarealer tæt ved boligen
6) Organisatoriske tiltag, som kan styrke
trygheden

1) Ændringer i traﬁksystemet
2) Reduktion af p-pladser og evt. komplettering med ﬂere individuelle garager
3) ‘Åbning’ af stokbebyggelserne med ﬂere
og større vinduer samt gennemsigtige
balkoner
4) Komplettering med bebyggelse således,
at der ikke bliver øde områder uden
opsyn langs hovedstierne
5) Samlet ny belysning i hele bydelen

BO GRÖNLUND
Lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole og ekspert i kriminalpræventiv byplanlægning
og oplevet tryghed.

•

48 % føler sig utrygge, og kun 8 % føler
sig trygge (både mænd og kvinder)

•

53 % af kvinderne føler sig utrygge, og
kun 5 % føler sig trygge.

De voksnes svar på nogle af delspørgsmålene er desuden:

nemsnitligt i Kildeparken, hvorimod beboerne på Fyrkildevej er lidt mindre utrygge.
Når der bliver spurgt til det fysiske miljø
i boligområdet er 40 % af de voksne utilfredse med de fysiske forhold, mens kun 14
% er tilfredse.
De voksnes svar på nogle af delspørgsmålene om det fysiske miljø er:
•

55 % synes beboerne er dårlige til at
passe på det fælles

•

74 % føler sig utrygge ved personer, der
færdes i området

•

54 % bruger sjældent fællesområderne

•

73 % synes at kriminalitet i området er
et problem

•

44 % synes ikke der er mulighed for at
sætte sig udenfor med en kop kaﬀe

•

47 % tør ikke betro en nabo en ekstranøgle

•

28 % synes mulighederne for at være
sammen udendørs er dårlige

•

32 % føler sig utrygge ved at færdes
alene i området

•

27 % er utrygge ved at bo i området

Svarene viser, at tankerne om det fysiske
miljø ikke er høje. De unge er lidt mere
positive, men mangler ikke mindst steder at
være sammen indendørs.

•

25 % har mistillid til beboerne i området

Svarene viser en meget høj oplevet utryghed. Også de 16-18 årige oplever betydelig
utryghed.
Særligt på Ravnkildevej og Blåkildevej er
oplevelsen af utryghed højere end gen-

Beboerundersøgelsen spørger dog ikke
præcist ind til synspunkter på forskellige
elementer eller dele i det fysiske miljø, så
der fremkommer ikke svar, som umiddelbart kan bruges i en programmering af en
fremtidig omdannelse.
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POLITIETS OFFICIELLE STATISTIK

•

I Kildeparken er tendensen en kraftig
stigning, og i Hasseris et betydeligt fald.

Aalborg Øst
• Alle anmeldelser viser et svagt fald fra
1999 til 2008
• Antallet af indbrud er forøget med hele
165 % fra 1999 til 2008

•

Niveauet pr 1000 indbyggere i 2008 er
ca. dobbelt så højt i Kildeparken.

Kildeparken sammenlignet med Aalborg Kommune
• Fra 2007 til 2009 er anmeldte overtrædelser af straﬀeloven steget 12
% i Aalborg kommune, men 44 % i
Kildeparken og på Sundvejene.
•

Fra 2007 til 2009 er indbrud i Kildeparken og Sundvejene steget med 35 %.

Kildeparken sammenlignet med Skelagergårdene i Hasseris

EJENDOMSFUNKTIONÆRERNES EGEN
STATISTIK
• 48 indbrud i beboelse på 2 1/2 måned
ved årsskiftet 2008-09
• Det svarer til 230/år - men politiet har
kun registreret 85 i 2009
•

63 % af indbruddene er altså ikke meldt
til politiet

•

Lejlighederne er mere udsatte end
gårdhavehusene

•

I lejligheder sker indbrud næsten altid
yderst i blokkene

•

Flest indbrud på Blåkildevej (i den
sydlige gruppe af etagehusene)

UTRYGHEDSSKABENDE FAKTORER
PÅ BYDELSNIVEAU

KRIMINALITET
Kriminaliteten i området er høj - især mht.
indbrud. Himmerland Boligforening har af
politiet fået et udtræk af anmeldt kriminalitet i området for 2009. Der er 158 anmeldelser, hvilket svarer til en anmeldelse stort
set hver anden dag.
Dette tal skal ses i relation til, at boligforeningens egen indbrudsstatistik peger i
retning af, at kun godt 1/3 af indbruddene i
boligerne blev rapporteret til politiet.
I forhold til cykeltyverier er det oplyst, at
politiet har opgivet at registrere cykeltyveri,
hvorfor der ingen anmeldestatistik ﬁndes.
Af de 54 anmeldte indbrud i boliger skete
36 i etagehusene og 18 i gårdhusene. Relativt set var gårdhusene næsten dobbelt så
hårdt ramt af indbrud (12 %/år) som boliger
i etagehusene (6 %/år). Denne relative
fordeling af risikoen er ca. den samme i
boligforeningens opgørelse af de faktiske
indbrud (30 % risiko for indbrud i gårdhavehusene pr. år og 17 % risiko for boligerne i
etagehusene).

Brugstyveri køretøj
Brand
Indbrud
Vold
Hærværk
Røveri og tyveri

Efter indbrud i boligerne kommer den
køretøjsrelaterede kriminalitet med 36
anmeldte hændelser i 2009 (tyveri fra køretøj og tyveri af køretøj, dvs. brugstyveri).
Denne kriminalitet knytter sig til parkerede
biler. I følge boligforeningen er der i gennemsnit ca. et tilfælde af køretøjsrelateret
kriminalitet om ugen.
Den tredjestørste kategori er hærværk med
17 anmeldelser.
Der er kun anmeldt seks indbrud i kældre,
garager og udhuse, men her er mørketallene nok endnu større end for indbruddene
i boligerne.
Antallet af anmeldte brande var ﬁre, anmeldte voldstilfælde tre og hjemmerøveri
et.
Cykeltyverier og ødelæggelse af cykler er
der som nævnt ingen tal på, men det antages at være et væsentligt problem.

Kildeparken og de nærliggende bebyggelser er omkranset af facadeløse veje, der
er uden fortove og cykelstier. Mod nord,
syd og sydøst er bebyggelserne også afskærmet fra de omkransende veje af tætte
beplantninger. Dette afskærer gående og
cyklende fra visuel kontakt med biler og
busser og bidrager til, at de bløde traﬁkanter færdes på steder, der nok er traﬁksikre,
men som opleves øde og utrygge.

området, en lille smule bedre, men fortsat
ringe på de orange strækninger, og noget
bedre igen på de gule strækninger.

Der er seks stitunneler i den nordlige del af
området, som også bidrager til oplevelsen
af utryghed. Særligt den midterste tunnel
ved busstoppestedet, som der er snørklede
nedgange til, men også tunnelerne under
Blåkildevej og Ravnkildevej, som er snævre.

Når beboerne på Fyrkildevej føler sig noget
tryggere (jvf. beboerundersøgelse), er
det ikke, fordi der er mindre kriminalitet
her, men sandsynligvis fordi afstanden til
service er kortere, og de nærmeste dele af
hovedsstisystemet mere befærdede.

Tunnelen mod syd er den mindst utrygge,
da den er ret bred, mere brugt og med
bedre visuel kontakt til omkringliggende
boliger.

Stierne inde i bebyggelserne

Veje og hovedstier inde i området har dårlig visuel kontakt til bygninger med mennesker i. Dette bidrager også til utryghed.
Der er dog en graduering som vist på kortet
side 18, så den manglende visuelle kontakt
er størst på de røde strækninger midt i

Den manglende oplevelse af tryghed i
traﬁksystemet på bydelsniveau er ekstra
kritisk, da stort set al service ligger uden for
området, så beboere uden bil bliver nødt til
at bruge disse utrygge ruter over ret lange
strækninger.

En rumlig syntaksanalyse af stisystemet viser, at Fyrkildevej er den del af Kildeparken,
som er bedst koblet op på den mest velintegrerede del af hovedstinettet. For alle
tre delområder af Kildeparken er det dog
karakteristisk, at der er et meget tæt net af
stier. Mange af stierne er desuden meget
korte, ofte ikke mere end ca. 50 meter.
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NÆRPOLITIET, AALBORG ØST
Er en lokal politienhed på syv betjente,
som holder til i en lejlighed på Saltumvej
11, st.th. (nord for Smedegårdsvej). Stationen har holdt til på den adresse, siden den
blev oprettet i 1986.
Nærpolitiet målretter deres indsats imod
de kriminalitetstyper, der typisk er i lokalområdet, men tager imod alle former for
henvendelser.
Nærpolitiet prioriterer i stor grad at være
synlig i gadebilledet i Aalborg Øst og
går ofte rundt, når de skal på patrulje i
området. De kommer på den måde tæt på
borgerne og har ligeledes erfaring med, at
den præventive eﬀekt af et synligt nærpolitikorps er stor.
Etageblokkene
Det betyder, at de få beboere, der på et
givet tidspunkt er ude og bevæger sig på
stierne, bliver fordelt på mange visuelt
adskilte ganglinjer, og på grund af de korte
linjer forsvinder de også ud af synsfeltet alt
for hurtigt. Resultatet er, at mange stistykker er mennesketomme det meste af tiden,
hvilket bidrager til den oplevede utryghed.
En af årsagerne til de mange stier er bebyggelsens strukturelle opbygning, hvor
bygningerne ligger “ryg mod ryg”, og hvor
hver boligstok betjenes af hver sin sti - i
modsætning til en almindelig gade eller
vej, der betjener indgange på begge sider.
Parkeringspladserne
Det meste af parkeringen foregår på de
store pladser, som ligger centralt i forhold
til hver større gruppe af etageboligstokke.
Der er her nogle pladser i individuelle garager, men de ﬂeste pladser er i det fri.
Muligheden for opsyn med bilerne er ringe,
da der systematisk kun vender gavle mod
disse p-pladser, og disse gavle systematisk
er uden vinduer. Desuden er der ret ofte
tæt vegetation rundt om p-pladsen og
nogen gange også visuelt skærmende
vegetation i midten af p-pladsen.

De store og ofte halvtomme arealer bidrager til en oplevelse af et øde sted og
gør også opsyn vanskeligere, da der et
større område at holde opsyn med.
Det kan muligvis øge trygheden for
bilejerne, hvis der bygges ﬂere garager.
Garagerne bør vende sådan, at det er let
at holde opsyn med dem og med garageportene. Det er kun delvist tilfældet med
garagerne i Kildeparken i dag.
Områderne mellem og rundt om etageboligblokkene
Indgangene til mellemrummene mellem
blokkene kan være spærret visuelt af tæt
eller uplejet beplantning både fra stisiden,
fra de grønne områder og/eller fra parkeringssiden.
Mellemrummet mellem blokkene er ikke
disponeret ens. Nogle steder er de private
haver dybe, så der er meget lidt fællesareal,
andre steder fylder de private haver mindre.
Nogen gange er der et større fællesareal,
andre gange er mellemrummet fyldt med
en bred beplantning af hæk-karakter, der
kan være ret ugennemtrængelig. Atter
andre mellemrum har en indbygget terrænforskel, som påvirker disponeringen af
mellemrummet.

Gårdhusene

Hækkene til de private haver har forskellig
højde og tæthed, med og uden havelåger.
Enkelte steder er der plankeværker. De
private haver er i en del tilfælde også
adgangsvej for indbrudstyve, som kan
operere i ly af høje hække, der umuliggør
opsyn. Af den grund og for at stimulere social kontakt bør hækkene ikke være højere
end 1,6 meter.
De små vinduer på blokkenes indgangsside
og de massive altanbrøstninger på den
modsatte side reducerer også mulighederne for opsyn med mellemrummene mellem
blokkene.
En af mulighederne for at øge opsynet
og stimulere til mere social kontakt, og
dermed mere nabohjælp, er at indrette den
fælles del af mellemrummet, så det bliver
et virkeligt attraktivt opholdssted for beboerne tæt på boligen.

Mellemrummene mellem boligerne bliver
også brugt til cykelparkering. Det er lidt
forskelligt, hvor veltilrettelagt cykelparkeringen er. De nuværende cykelstativer
i Kildeparken står synligt fra boligerne og
nogle steder i et beskyttet beplantningshjørne. Andre steder står cykelstativet
mere ubeskyttet. Der er som regel kun et
cykelstativ pr. blok, hvilket kan betyde, at
ikke alle beboere anvender stativet. En del
cykler står nu i stedet op ad facaderne tæt
på indgangene.
Cykelparkering i det fri bør være således,
at cyklen kan ses fra et vindue i boligen, og
cykelstellet bør kunne låses solidt fast til et
cykelstativ. Alternativt bør der være små
aﬂåselige cykelskure, hvortil kun cyklernes
ejere har adgang, kombineret med cykelparkering tæt ved opgangene.
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ETAGEBLOKKENE
26 De enkelte stænger af etageboliger har hovedsagelig to typer af trygheds- og kriminalitetsrelaterede problemer, som skyldes
dårlig visuel kontakt til omgivelserne og
ofte dårlig indbrudssikring.
Problemer med for ringe visuel kontakt
knytter sig til de blinde gavle, de små
vinduer på indgangssiden af husene og de
for tætte altanbrøstninger med tilknyttede
dybe rum bagved.
De ﬂeste af blokkene har fortsat ulåste trappeopgange. På boligdøre og døre til kældre
er der i disse blokke lås med korte nøgler,
der kan dirkes op på få sekunder. Alt for
mange personer har også adgang til hele
eller en for stor del af kælderen.
I trappeopgangene har karme og indgangsdøre til boligerne desuden en svag
konstruktion, som gør det muligt at sparke
dørene op. Døre og vinduer fra stuelejlighederne til de private haver er sandsynligvis
heller ikke gode nok i indbrudsmæssig
henseende (inkl. låse og beslag).

Døre og vinduer, der er tilgængelige via
de udvendige trapper, bør ligeledes sikres
forsvarligt, hvis dette ikke allerede er sket
ved etableringen.

begrænset. I det mindste burde cykelrummene kunne aﬂåses for sig og adgangen til
cykelrum begrænses til de, der ejer cykler i
cykelrummet.

I en del af bebyggelsen ved Blåkildevej
er der opsat elektroniske låse, hvilket
boligforeningen vurderer i væsentlig grad
har reduceret antallet af indbrud. Denne
praksis med elektroniske låse bør udvides
til alle etageblokkene, som et minimum
med elektroniske låse på trappeopgangene
og kælderdørene. Et alternativ til forstærkede indgangsdøre og bedre låse til de
enkelte lejligheder kan på kort sigt være at
installere en sikringsboks i lejligheden til
værdigenstande.

Belysningen

Kældrene er en problemstilling for sig. Der
er kun en adgang udefra til kældergangen
under blokkene. Denne nedgang er ofte
dækket af et ikke-lysgennemtrængeligt
halvtag, der gør kældernedgangene
unødigt mørke. Nede i kældrene er cykelrummene frit tilgængelige, og i hvert fald i
nogle af blokkene benyttes cykelrummene
relativt lidt. Kældrene burde være klart sektionerede og adgangen til de enkelte dele

Havesiden

Ankomst

Boligforeningen har fremskaﬀet aften- og
nattebilleder fra Kildeparken. Fotos fra den
lyse del af døgnet viser også placering af
belysning og typer af lamper. Vurderingen
er foretaget på denne baggrund.
Aften- og nattebillederne viser først og
fremmest, at en hel del af belysningen
er ujævn og blænder. Dette gælder ikke
mindst de små runde lamper, som er opsat
ved trappeopgangene på etageboligblokkene. Også på parkeringspladserne er
belysningen ujævn en del steder, og der
sker en del blænding. Blænding medvirker
til, at pupillerne trækker sig sammen, og at
det meste af området dermed ser mørkere
ud, end det er. Belysningen bør være jævn
og nedadrettet og lyse således, at personer
kan genkendes, og således at indgange,
biler m.m., som der skal holdes under opsyn, bliver forsvarligt belyst.

Cykelparkering

Kældernedgang

Vejbelysning

Der er ﬂere typer af lamper i områderne,
og ﬂere typer til samme anvendelse,
f.eks. til stibelysning. En del lamper har for
meget karakter af vejbelysning til glæde for
bilerne end af godt lys for fodgængere og
cyklister.
Flere steder virker det også, som om der er
for langt mellem lamperne - både på f.eks.
de store p-pladser og langs nogle af stierne.
Nogle steder hæmmes lyset også af det frodige grønne, eller fordi lyskilden er placeret
inde mellem træerne.
Der bør laves en egentlig koordineret belysningsplan for hele bydelen, der bygger
på en nærmere forudgående registrering
af lysforholdene og en nøje overvejelse af,
hvilken tryghedsskabende belysning der er
brug for og hvor.

Låsesystemer

Stibelysning

GÅRDHUSENE
Gårdhavehusene i Kildeparken har gode
bo-kvaliteter og mange grønne kvaliteter,
men der er problemer med tryghed og
kriminalitet.
Bebyggelsens primære problem knytter sig
til indbrud, hvilket der som tidligere nævnt
er en høj sandsynlighed for. Indbrud er et
velkendt og dokumenteret problem for
gårdhavehuse af denne type også i andre
danske byer og bydele, f.eks. i Albertslund
i Københavnsområdet og i Vollsmose i
Odense - før forbedringer i forbindelse med
kvarterløft.
Indbrudsproblemet bliver stort pga.
en kombination af meget grønt, som
begrænser indbliksmuligheder; lukkede
facader udadtil, som begrænser udsyns- og
opsynsmuligheder både på parkeringssiden og landskabssiden; mure og stakitter,
som hindrer både indsyn til og udkig fra
gårdhaverne; manglende eller ringe låse
på havelåger/carportlåger; samt døre og
vinduer, som er lette at bryde op inde på
gården. Flere af disse forhold letter også
muligheden for bilkriminalitet i områderne
med gårdhavehuse.

Problemerne kan reduceres ved:

Gårdhusenes parkering

•

at beskære det grønne efter en samlet
plan baseret på en nøje gennemgang
af de visuelle forhold, og af hvor der er
brug for bedre overskuelighed.

•

at gennemføre en klar politik for, hvilke
typer og højder af plankeværk og låger,
der kan tillades, kombineret med et
klart valg mellem enten et princip,
som giver større indsyn og opsyn med
gårdhaverne, eller et princip, som lukker
gårdhaverne ordentligt af.

Fra indkørslen til parkeringsområdet er carporte og indgange delvist skjult, så det er
vanskeligt at holde opsyn med dem fra dette sted. Der er også en betydelig variation
mht., hvor dybt inde til siderne carporte og
indgange er placeret. Nogle gange er der
f.eks. også græsﬂader og buskads imellem
vej/parkeringsareal og carport/indgang.

•

at forbedre konstruktionerne af døre og
vinduer på husenes gårdhaveside samt
forsyne disse med tilstrækkeligt gode
låse og beslag.

•

at lave nye ekstra vinduer i de lukkede
sider af gårdhavehusene, så der bliver
større udkigs- og opsynsmuligheder.

•

evt. at bygge på dele af de største
af p-pladser for at få “ﬂere øjne” på
pladserne.

Parkering

Husene fra landskabssiden

27

Inde på p-pladsen er det tydeligt, at kun
et fåtal af husene har vinduer mod denne
side, og at p-pladserne er sparsomt belagt det ser ud til, at carportene stort set er nok.

Carport med nogen indsyn til gårdhaven og alt for nem adgang for alle.

Husene fra landskabssiden

Gårdhave

Carport med mindre indsyn til gårdhaven
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GRUNDLAG FOR BYFUNKTIONER
Variationen, antallet og sammensætningen
af byfunktionerne i Kildeparken er med
til at bestemme områdets attraktion, og
dermed også hvor mange besøgende der
bruger området. Herudover har områdets
indretning og den konkrete lokalisering af
byfunktioner betydning for, hvordan bylivet
udfoldes og fungerer.
Købekraft og handelsbalance i Aalborg
Øst
Købekraften i et område er en vigtig parameter for, hvor attraktivt det er at investere
i et område. Inden for detailhandlen er der
foretaget en analyse af forbrugspotentialet
i Aalborg Øst, som danner udgangspunkt
for en vurdering af grundlaget for nye butikker i Kildeparken.
Indkomstforhold og købekraft hænger
naturligt tæt sammen. Sammenlignes den
gennemsnitlige indkomst i Aalborg Øst
med gennemsnittet for Aalborg Kommune,
ses det, at indbyggerne i Aalborg Øst
har ca. 15 % lavere indkomst. Den lavere
indkomst slår igennem i forbruget, hvor det
må forventes, at indbyggerne både bruger
færre penge i detailhandlen, men også
generelt køber ﬂere standardvarer og færre
luksusvarer.
Bydelen Gug ligger i den sydøstlige del af
Aalborg, og her ligger den gennemsnitlige
indkomst ca. på kommunegennemsnit-

tet. Sammenligningen af Gug og Aalborg
Øst er interessant, fordi områderne ligger
forholdsvis tæt på hinanden og målt på
indbyggertal er næsten lige store. Ser man
på den samlede købekraft i Gug og Aalborg
Øst er der stort set samme potentiale i de
to områder. Dog er indkomstniveauet i Gug
lidt højere - til gengæld bor der ca. 1.200
personer ﬂere i Aalborg Øst. Indbyggernes
indkøbsadfærd i de to områder vil imidlertid være lidt forskellig, da indbyggerne
i Gug har et gennemsnitligt større økonomisk råderum og derfor være tilbøjelige til
at handle dyrere varer.
Dækningsgraden er et udtryk for balancen mellem indbyggernes forbrug og
omsætningen i detailhandlen inden for
et afgrænset område, og den er et anvendeligt mål for de enkelte handelsbyers
detailhandelsmæssige styrke og oplandseffekt. En dækningsgrad over 100 udtrykker,
at omsætningen i butikkerne er større end
indbyggernes forbrug, og at der kommer
ﬂere kunder ude fra og handler i området.
På dagligvaresiden vurderes der at være en
god dækning inden for næroplandet, som
forudsættes at omfatte området afgrænset
af Budumvej, Øster Uttrup Vej, Tranholmvej
og Universitetsboulevarden. For hele
Aalborg Øst, som dækker størstedelen
af Aalborg Øst for motorvejen inkl. Øster
Uttrup i nord og Sønder Tranders i syd, er

Jernbane

E45

Kildeparken

Aalborg Øst

Nærområdet

Gug
Oversigt over referenceområderne og Kildeparken

Købekraft (i mio. kr.)
Forbrug

Indbyggere

Dagligvarer

Udv.varer

I alt

Kildeparken

2.447

50

40

90

Næropland

9.244

210

160

370

Aalborg Øst

15.433

350

260

610

Gug

14.218

360

300

660

Dækningsgrad i procent
Indbyggere

Dagligvarer

Udvalgsvarer

I alt

Næropland

9.244

85

9

51

Aalborg Øst

15.433

109

35

76
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Fyrkildevej
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EKSISTERENDE FUNKTIONER
1. Trekanten
Biblioteks- og Kulturhus.
2. Fritidscentret Byggeren
Fritidsklub for børn.
3. Tornhøjgård
Privat ejet gård.

4. Tornhøjcentret
Indkøbscenter med dagligvarer og udvalgsvarer.
5. Fælleshuse
6. Vuggestue
7. Børnehave

8. Tornhøjskolen
Skolen består af en centralbygning med
administration, faglokaler, klinik for
skolesundhedsplejerske og tandklinik, en
idrætshal og gymnastiksal samt fælles skolefritidsordning - DUS Tornhøj.
10. Aktivitetscentret Smedegården
Aktivitetscenter for ældre.

11. Planetcentret
Centerområde med dagligvarebutik, mindre butikker med udvalgsvarer, tankstation
og mindre spisesteder.
12. BankoCenter Danmark
13. Nybyggeri ved Rebildparken

NYE FUNKTIONER
A

Sundhedshus
Under planlægning

B

Sportshangar
På idéstadie

C

Børne-ungehus
På idéstadie

D

Discount-butik
Under planlægning
Forbindelseszone
Humlebakken som en fysisk
og visuel barriere nedbrydes

dækningen med dagligvarer særlig god,
fordi Føtex trækker kunder til fra et stort
opland. Etablering af en discountbutik i
umiddelbar tilknytning til den sydlige del
af Kildeparken vil kunne styrke dagligvarehandlen yderligere, så der inden for næroplandet stort set vil være balance mellem
omsætning og forbrug.
Inden for udvalgsvarer står Aalborg Øst
imidlertid svagt, idet langt størsteparten af
udvalgsvareomsætningen også sker i Føtex
og i mindre grad i SuperBest i Tornhøjcentret. Indbyggerne må derfor formodes at
lægge størstedelen af deres udvalgsvareforbrug i de konkurrerende centerområder
som f.eks. Vejgaard, Aalborg Centrum eller
City Syd.
Stigende forbrug
I et historisk perspektiv er forbruget i detailhandlen vokset op gennem tiderne - selvfølgelig med nedture undervejs, som følge
af konjunkturnedgange. I de kommende år
vil ﬂere faktorer have indﬂydelse på forbru-

Visualisering af kommende Sundhedshus på Fyrkildevej (C.F. Møller)
Hovedafdelinger

Gug

Aalborg Øst

Detailhandel mv.
Hoteller, restauranter mv.
Persontransport
Pengeinstitutter, forsikring mv.
Oﬀentlig administration mv.
Sundhedsvæsen
Kultur mv.
Funktioner i hhv. Gug og Aalborg Øst
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gets udvikling som f.eks. internethandel,
ændringer i indbyggertal eller befolkningssammensætning og konkurrencen fra
omkringliggende centerområder.
Med afsæt i Aalborg Kommunes befolkningsprognose forventes en vækst i indbyggertallet i Aalborg Øst på ca. 6 %, hvilket vil skabe grundlag for vækst i forbruget.
Indregnes herudover forventninger til et
generelt stigende forbrug, øget internethandel mv., vil der inden for ca. 10 år være
et øget forbrugspotentiale i Aalborg Øst
på 25-35 mio. kr. til dagligvarer (svarende
til en dagligvarebutik på ca. 1.000 m2) og
70-85 mio. kr. til udvalgsvarer. Hvor stor en
andel af det fremtidige øgede forbrug, der
placeres lokalt, afhænger dels af det lokale
udbud af butikker og dels af udbuddet i
konkurrerende centerområder som f.eks.
Vejgaard.
Mulige øvrige byfunktioner
Ser man på Gug som referenceområde har
bydelen ﬂere mindre centerdannelser, som
alle ligger i forbindelse med en større vej
med mange forbipasserende. De største
centerområder i Gug er kendetegnet ved et
miks af forskellige funktioner, hvor følgende
ofte ses lokaliseret side om side:
•

Sundhedsfunktioner (læge, tandlæge,
fysioterapeuter mv.)

•

Butikker - små dagligvare- og udvalgsvarebutikker

•

Privat service (frisør, skønhedspleje, mv.)

•

Restaurationer (pizzaria, øvrige takeaway mv.)

•

Pengeinstitutter (ﬁlialer)

•

Lidt forretningsservice (f.eks. revisor)

Ved en direkte sammenligning af antallet af
funktioner i Aalborg Øst og Gug vurderes
der umiddelbart at være potentiale for ﬂere
mindre butikker, en bankﬁlial, sundhedstilbud, kulturtilbud mv.
Funktioner i Kildeparken
Etableringen af nye funktioner i forbindelse
med Kildeparken forudsætter, at der kommer nogle potentielle kunder til området,

som kan blive fristet af at benytte områdets
funktioner. Centerområderne Smedegård
og Tornhøj hhv. nord og syd for Kildeparken
er de to områder, hvor der i dag er en vis
kundetilstrømning til. De stærkeste og
mest besøgsskabende funktioner vurderes
at ligge i forbindelse med Tornhøjcentret,
hvor der derfor også vurderes at være det
største potentiale for at etablere nye byfunktioner. Her fungerer SuperBest som et
vigtigt omdrejningspunkt, som den fremtidige butiksudvikling bør knyttes op på, da
butikken i forvejen har mange besøgende.
Med etableringen af Sundhedshuset vil der
genereres markant ﬂere besøgende til området. I kombinationen med Trekanten med
bibliotek og Tornhøjcentret ses konturerne
af en ny samlet centerdannelse med et miks
af forskellige funktioner.
På butikssiden må det forventes, at nye butikker skal startes af lokale iværksættere, da
det ikke vurderes som sandsynligt, at der
kommer nye kædebutikker til området. En
undtagelse er dagligvarebutikker som f.eks.
discountbutikker, minimarkeder og supermarkeder. Butikkerne kunne eksempelvis
være mindre butikker med specialvarer, tøj,
cykler, blomster, brugte varer mv. Af øvrige
byfunktioner vurderes der eksempelvis
at kunne etableres bankﬁlial, take-awayspisested, frisør, personlig pleje mv.
Udfordringen bliver at skabe den volumenmæssigt ”kritiske masse” af funktioner, der
kan skabe koncentration i strukturen og et
tilpas miks af funktioner, der samlet set gør
området attraktivt at benytte. Det vil især
være en udfordring at skabe sammenhæng
mellem funktionerne på tværs af Humlebakken. Her anses det som vigtigt, at den
eksisterende underføring ikke blot bliver en
traﬁkal passage, men en del af byrummet.
Muligheden for at gøre underføringen
bredere og lægge funktioner i direkte forbindelse med denne bør derfor undersøges
nærmere som en mulig løsning.
Herudover er udfordringen at få skabt de
rette rammebetingelser, som gør det muligt for iværksættere at starte egen virksomhed op. Her tænkes især på muligheden
for billig husleje og ﬂeksible muligheder
for butiksetablering, hvor det er muligt at
starte langsomt op for at afprøve eventuelle nye koncepter.
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KONCEPTSKITSE - ET BYCENTER I BEVÆGELSE!
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Konceptet for udviklingen af nye funktioner
i Kildeparken er at udnytte eksisterende
styrker og funktioner. Det være sig Tornhøjcentret, Trekanten og det nye Sundhedshus, der alle er publikumsmagneter,
der dagligt kan trække mange mennesker
til området. Udfordringen er at få “magneterne” bundet sammen og udnytte den
potentielle synergi, der kan opstå mellem
dem, og som kan medvirke til at skabe
grobund for yderligere funktioner, der kan
ligge i tilknytning til de store ”magneter”.
Samtidig er det vigtigt at udnytte det
potentiale, der blandt andet ﬁndes i forbindelse med Astruptien, som dagligt bruges
af mange mennesker i forbindelse med den
naturlige færden i bydelen.
Konceptet er derfor at udvikle en række
zoner med et sammenhængende funktionsindhold, der bindes sammen af et nyt
byrum. Med udgangspunkt i Astrupstien
bindes de eksisterende publikumsmagneter på både nord- og sydsiden af
Humlebakken sammen. Byrummet tænkes
således som en udvidelse af stien, der kan
fungere som et nyt centrum i Kildeparken
og Aalborg Øst.

Boligzone
Aktivitetszone
Sundheds- og servicezone
Indkøbszone

Indkøbszonen, sundheds - og servicezonen
Indkøb er forankret i nærområdet i det nuværende Tornhøjcenter med Tornhøjskolen
og en ny discount dagligvarebutik, som er
under planlægning på Tornhøjgårdgrunden
nord for Tornhøjcentret.
For at kæde området sammen foreslås en
udvidelse af tunnellen under Humlebakken, således at der kan påbegyndes etableringen af en handelsgade i retning mod
Kildeparken, der kobler shoppingzonen
sammen med området omkring Trekanten
og det nye Sundhedshus.
Dagligvareforsyningen har i forvejen høj
dækningsgrad. Derimod vurderes der at
være et potentiale i mindre specialbutikker,
der eksempelvis kan organiseres som en
kolonnade i tunnellen under Humlebakken.
Set i relation til eksisterende funktioner og
det tilgrænsende områdes sundhedsfokus
kunne en oplagt mulighed være at satse
på virksomheder inden for personlig pleje
med frisørsalon som et oplagt eksempel.
Denne aktivitet kunne suppleres med

5

6
2
3

4
1
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1. Eksisterende funktioner
Eksisterende funktioner i og omkring Kildeparken ligger i
dag adskilt og uden sammenhæng.

2. Planlagte funktioner
Nye funktioner er under planlægning i området.

3. Mulige nye funktioner
I helhedsplanen arbejdes der for nye funktioner, der kan
tilføre bydelen nye aktiviteter.

1. Tornhøjcentret - 2. Trekanten

3. Sundhedscenter - 4. Ny discountbutik

5. Sportshangar - 6. Børne- og ungehus - 7. Tornhøjskolen

KONCEPT FOR BYFUNKTIONER
andre behandlingstilbud indenfor kosmetologi, wellness og sundhed.
Et attraktivt huslejeniveau er et afgørende
succeskriterium for etablering af ﬂere butikker. Den nuværende markedspris for butiksleje (dog ikke dagligvarer) i området er
således 575 kr. pr. m2 pr. år svarende til ca.
2.500 kr. pr. måned for en butik på 50 m2.
Huslejeprisen i området skal være konkurrencedygtig med denne pris, og for at
opnå det bør der tænkes nyt i forbindelse
med byggeriet, der evt. kan være lettere
pavillonbyggeri, eller som en ny typologi
“erhvervsboliger”, hvor der på eksisterende
blokke tilføjes lette konstruktioner, som kan
indeholde butikslokaler, restaurant o.lign.,
således at lejemålet kommer til at omfatte
både bolig- og erhvervslejemål.
Sundhedszonen er stærkt forankret omkring det nye Sundhedshus, der kommer
til at rumme mange forskellige behandlingstilbud i form af eksempelvis læger,
fysioterapeut, motionscenter m.m., men
også kursusfaciliteter o. lign.

Aktivitetszonen
Aktivitetszonen er Kildeparkens center for
fritidsaktiviteter, ophold og afslapning,
og tænkes som et åbent, attraktivt og
involverende nyt byrum/centrum i Aalborg
Øst - et byrum som, med udgangspunkt
i Astrupstien, binder bydelen sammen i
et byrum præget af det liv, der skabes af
mennesker på vej til eller fra. Et byrum, som
tager form efter de aktiviteter, der - på et
givent tidspunkt - udspiller sig i det, og som
kan skabe rammen om ophold for både
oplevelse, fællesskab, kunstnerisk virke, og
fysisk udfoldelse.
Zonen videreudvikler de eksisterende
fritidstilbud, der er forankret i området
omkring Trekanten med dets kulturtilbud,
og udnytter Kildeparkens indretning med
et stort grønt område i midten. Men en mulighed er også et børne- og ungehus til erstatning for de nuværende institutioner, og
i tilknytning hertil en motoriklegeplads, der
stimulerer mindre børns bevægelseslyst.
En yderligere mulighed er en sportshangar
i et råt og skrabet design med mulighed
for ﬂeksibel anvendelse til nye og gamle

4. Sammenbindende byrum - centrum i Aalborg Øst
Et nyt sammenhængende byrum binder - med udgangspunkt i Astrupstien - nye og eksisterende funktioner sammen. Byrummet åbner mulighed for mange nye rekreative
og udfoldelsesmæssige muligheder.

sportsformer og med mulighed for, at brugerne selv kan skabe indholdet.
Endelig bør der ud af de større grønne fællesområder skabes en række grønne oaser,
som de forskellige beboergrupper kan
udnytte efter egne behov og derigennem
føle ejerskab til.
Bevægelsesrum
Kildeparkens årer udgøres af de bevægelsesrum i form af stier og veje, som ﬁndes
i forvejen.
Udviklingsindsatsen består her i at skabe
blandede rum, hvor de forskellige traﬁkformer kan færdes samtidigt. Det skaber liv og
har erfaringsmæssigt en positiv eﬀekt for
følelsen af nærvær og tryghed.
Interne og eksterne synergier
Konceptskitsens byfunktioner binder
området sammen, så der skabes en række
interne og eksterne synergier.

ningsbase. Her giver stærke synergier erfaringsmæssigt en multiplikatoreﬀekt på hver
enkelt tilbuds omsætning, da de potentielle
brugere og kunder opholder sig længere
i området og dermed typisk vil lægge en
større del af deres forbrug i bydelen.
Bosætningsmæssigt indebærer stærke synergier, 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 en positiv eﬀekt på omkostningssiden for områdets lejere, ejere og udlejere,
da et område med aktivitet og liv erfaringsmæssigt ikke er så udsat for hærværk
og generelt misligehold af bygninger og
udeområder som mere passive områder.
De mulige besparelser på denne konto er
typisk større end omkostningerne til løbende udbedring af den slitage, som et aktivt
brug af området uvægerligt medfører.

Erhvervsøkonomisk har de interne og
eksterne synergier direkte betydning for de
private serviceerhvervs samlede omsæt-

5. Mulighed for kollektiv trafik
Det nye byrum er tænkt som et bilfrit område, men der kan
være mulighed for, at busser kan passere gennem det i et
selvstændigt trace.

Erhvervsbolig
En mulig ny boligstruktur, hvor grænseﬂaderne
imellem bolig og erhverv nytænkes.
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SPORTSHANGAR

BØRNE- OG UNGEHUS

Børne- og ungehuset udspringer af visionen om, at børn og unge skal prioriteres
højt og have en central og synlig placering i
fremtidens Kildeparken.
Ved at samle ﬂere af de funktioner og institutioner, som området naturligt har behov
for bliver børne- og ungehuset et lokalt
omdrejningspunkt, der kan skabe synergi
og signalværdi langt uden for området.
Bygningen kunne for eksempel rumme:
Børnehave, skolefunktioner, fritidsinstitutioner klub og foreninger, og skal udvikles
nærmere i sammenhæng med andre
udbud i Aalborg Øst og med udbuddet i
sportshangaren.

Tanken er, at der ved at placere disse
funktioner i ét hus skabes synergi mellem
funktionerne, så huset kan rumme en
række fællesarealer og faciliteter, der deles
imellem de forskellige institutioner, både
indendørs og udendørs.
Bygningen skal kunne bruges ﬂeksibelt og
udformes, så dele kan åbnes op eller lukkes
af efter behov.
Børn- og ungehuset tænkes som en landskabelig bygning, hvor landskabet integreres i bygningen, og særlig vægt lægges på
udformningen af landskabsrummene.

NYE BYFUNKTIONER
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SUNDHEDSHUS

Fællesareal
Boligsociale Himmerland
Undervisning
Børn/sundhedsplejerske
Fysioterapi
Apotek
Politi
Stueetage
Sundheds- og kvartershus (C.F. Møller)

Lægesituationen i den østlige del af Aalborg Kommune viser tegn på, at det
fremover kan blive vanskeligt at rekruttere
og fastholde praktiserende læger i området, hvorfor det er vigtigt, at der sættes
fokus på dette område. Allerede på nuværende tidspunkt er der ledige ydernumre i
området, og der er “lægeløse” patienter.

funktioner, som understøtter en helhedsorienteret tilgang til sundhed og trivsel:
•
•

ambulatoriefunktioner.

Ældreområde

•

kommunale funktioner, f.eks. i relation
til sundhedsplejen til børn og unge,
hjemmepleje og hjemmesygepleje til
ældre.

Reumatolog

Region Nordjylland har derfor indledt et
samarbejde med Aalborg Kommune om
etablering af et behandlerhus i Aalborg Øst.
Efterfølgende har Himmerland Andelsboligforening vist interesse for at gå ind i
projektet ved at være bygherre og stå for
udlejning og drift af huset.
Tanken bag huset er, at det skal være et
multihus, der kan rumme mange forskellige

alment praktiserende læger og speciallæger.

•

Disponibelt
Hudlæger
Læger

tandlæger, fysioterapeuter og kiropraktorer.

•

boligsociale funktioner, f.eks. fritidsaktiviteter, undervisningslokaler.

•

idræt og velfærd, f.eks. motionscenter,
løbeklub eller kostvejledningstilbud.

Krøniker + Nordkap
Laserklinik
1. sal

Vestfacade (C.F. Møller)
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spår, at mængden af nedbør vil stige voldsomt i de kommende år, og
>> Klimaeksperter
meget tyder på, at oversvømmelser forårsaget af regnvand vil forekomme hyppigere end
de gør i dag. Der er ikke længere plads til alt vandet i byens kloakker, så vi skal derfor ikke
længere lede regnvand ned i rør, men istedet bruge landskabet, hvor vandet kan give rekreative og oplevelsesmæssige værdier til by- og landsskabsrummene . Regnvandet er en
gave til Kildeparken.

LEG
NEDSIVNING

KLOAK

NEDSIVNING

NATUR

KLOAK

I dag

I fremtiden

Regnvand håndteres i dag på helt traditionel vis. Tagvand og vand fra parkeringspladser og veje ledes til kloaken og videre
ud i det oﬀentliglige kloaksystem

Målet er, at Kildeparkens regnvand skal blive i Kildeparken, hvor
det skal bruges til at skabe spændende, rekreative og oplevelsesrige løsninger, der udnytter regnvandets potentialer.

Himmerland Boligforening har fået støtte
fra Landsbyggefondens Innovationspulje til
projektet “Kildeparken 2020: Det blå-grønne
boligområde - Forundersøgelse for integreret
regnvandsanlæg i stor skala i et eksisterende
boligområde”.
Projektet har til formål at tilvejebringe en
del af beslutningsgrundlaget for etablering
af det hidtil største integrerede regnvandsanlæg for et eksisterende boligområde i
Danmark.
Regnvandet i Kildeparken bliver i dag
håndteret på hel traditionel vis og ledes
straks efter at have ramt tage og overﬂader
videre til aﬂøbsriste og væk fra området i
de underjordiske kloakledninger. Det har
ikke i sig selv nogen værdiskabende eﬀekt
- tværtimod.
Med nyskabende og innovative løsninger
skal vandets rekreative kvaliteter udnyttes,

REKREATION

så vi får mest mulig værdi ud af vandets
rejse.

giver mest mulig værdi til bydelens forskellige landskabs- og byrum.

Målet er at håndtere 100 % af regnvandet
i Kildeparken, men på forskellige måder,
så vandet kan blive et identitetsskabende
element, der giver værdi for Kildeparkens
beboere og dyreliv. Samtidig skal vandet
medvirke til at diﬀerentiere området fra
de omkringliggede boligområder - både i
Aalborg og i resten af landet.

Foruden at skabe værdi i Kildeparken
er formålet med projektet, at vandet i
Kildeparken i sidste ende skal blive og
nedsives i området, så det ikke påvirker og
belaster kloaksystemet i den østlige del af
Aalborg, som i de seneste år har oplevet
ﬂere oversvømmmelser i forbindelse med
ekstremregn.

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
håndtering af regnvandet, men der er også
sammenhæng mellem de tre niveauer, som
skal udnyttes, så regnvandet samlet set

Vi vil med mulighedsstudierne belyse,
hvilke rekreative kvaliteter vi kan skabe
med regnvandet. Vandet kan eksempelvis
bruges rekreativt, pædagogisk, til at skabe
lokal natur, små oaser, lokale biotoper for
det lokale dyreliv osv., hvilket alt sammen
vil være med til at skabe oplevelsesværdi i
boligområdet på forskellig vis.
Lokal håndtering af regnvandet vil ikke
alene aktivere de passive grønne arealer og

M Å L S Æ T N I N G
I Kildeparken vil vi håndtere al regnvand på egen grund og få maksimal
glæde af vandet, fra det lander, til
det nedsiver i undergrunden eller
fordamper.
skabe liv og dermed større tryghed, men
det har også en økonomisk gevinst i form
af muligheden for at få tilbagebetalt tilslutningsbidraget. Disse midler kan i så fald
bruges til at gøre Kildeparken til et endnu
bedre sted at bosætte sig.
Mulighedsstudierne skal være med til at
skabe drømme for beboerne i Kildeparken
og underbygge de positive synergier, der
kan være med til at brande Kildeparken
fremadrettet.
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Kildeparken

Strømningsveje ved kraftig regn

VAND I KILDEPARKEN OG AALBORG
Ved kraftige regnskyl bliver kloaknettet ofte overbelastet, og der er risiko for, at vandet ikke
kan ledes væk og lægger sig på veje og andre overﬂader. Da området umiddelbart syd for
Kildeparken er lavtliggende, er der en særlig risiko for oversvømmelser her, idet vandet vil
samle sig i de laveste terrænpunkter. Dette var tilfældet for et par år siden, hvor Aalborg
Øst blev ramt af et skybrud.

39

Som følge af klimaforandringerne vil ekstremregn blive kraftigere og hyppigere, og der må
forudses stigende problemer i form af oversvømmelser.
Hvis Kildeparken ikke udleder vand til det oﬀentlige kloaksystem og i stedet etablerer
foranstaltninger til håndtering af regnvandet på egen grund, vil dette dels frigive kapacitet
i de nedstrømsliggende kloaksystemer og mindske overﬂadeafstrømningen, hvorved risikoen for oversvømmelser i fremtiden vil blive reduceret.

Konventionel afvanding - centraliseret
kloaksystem

Landskabsbaseret afvanding - værdi,
nedsivning og fordampning

KLOAKKERNE I KILDEPARKEN

LAR - LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND

Det interne kloaksystem i Kildeparken er på
mange strækninger i dårlig fysisk stand, og
renovering af ledningerne er aktuel.

Ved ekstrem regn aﬂastes de oﬀentlige
kloakledninger, og følgeskaderne ved oversvømmelse begrænses.

Ved udarbejdelse af håndteringsløsninger
vil vi anbefale at regnvandet i Kildeparken
håndteres på tre forskellige niveauer:

I stedet for at renovere det eksisterende
kloaknet, som leder vandet ud i det oﬀentlige kloaksystem, kan det være en fordel for
både Kildeparken og Aalborg Kommune at
indføre landskabsbaseret afvanding i Kildeparken. Ved landskabsbaseret afvanding
bortskaﬀes regnvandet ved nedsivning og/
eller fordampning. Med denne metode er
det muligt at opnå følgende fordele:

Bedre totaløkonomi

I dag bliver regnvand betragtet som et
restprodukt, man hurtigst muligt ønsker
at skille sig af med. Ved at håndtere regnvandet lokalt i Kildeparken opnår man ﬂere
fordele:
•

Hyppigheden og omfanget af oversvømmelser reduceres.

2. Enklaveniveau

•

Renovering af intern regnvandskloak
kan delvist undgås.

•

Udgifter til udbygning af det oﬀentlige
kloaksystem mindskes.

•

Hydraulisk overbelastning af recipienten (Romdrup Å) reduceres.

•

Udledningen af forureningskomponenter til recipienten reduceres.

•

Områdets rekreative værdi stiger.

Merværdi
Man kan udnytte vandets rekreative kvaliteter og diﬀerentiere brugen af vandet i de
forskellige områder i Kildeparken.
Mere robust løsning

Ved anvendelse af LAR løsninger vil der
være et væsentligt mindre behov for udbygning af kloaksystemet som følge af bl.a.
klimatilpasninger. Således har Københavns
Energi vurderet, at det vil være 5 milliarder
billigere at håndtere regnvandet lokalt frem
for at udbygge det eksisterende kloaknet.
Dertil kommer besparelser i form af et
reduceret behov for udbedringsarbejder
i forbindelse med oversvømmelser. Ligeledes vil der være en positiv miljømæssig
eﬀekt i recipienterne for regnvandet, idet
såvel den hydrauliske som den stofmæssige
belastning reduceres.

1. Boligniveau

3. Landskabsniveau
De tre niveauer har forskellige muligheder
og potentiale for at udnytte vandets værdiskabende eﬀekt og rekreative kvaliteter, og
derudover vil det være med til at diﬀerentiere og tydeliggøre de forskellige zoner.

AALBORG KOMMUNES
SPILDEVANDSPLAN
“Klimaændringerne vil resultere i, at det
eksisterende kloaksystem oftere overbelastes. Det betyder, at der vil være større
sandsynlighed for oversvømmende
kloakker med terrænoversvømmelser og
vand i kældrene. For at formindske antallet af oversvømmelser skal kloakkerne
enten opdimensioneres, eller byområder
skal separatkloakeres, hvorefter overﬂadevandet bortskaﬀes centralt ved
bortledning, nedsivning eller andet”
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Den regnmængde, som i dag aﬂedes til det
oﬀentlige kloaksystem, kommer primært
fra tagﬂader og befæstede arealer, herunder veje og pladser. På årsbasis udgør
denne mængde ca. 95.000 m3, svarende til
et fyldt bassin med en sidelængde på 200
m og en vanddybde på 2,4 m.
Regnvandskloakken er traditionelt dimensioneret til en overbelastning én gang om
året. Det betyder for Kildeparken, at aﬂedningen sker med 1500 l/sek. Hvis vandet
skal aﬂedes gennem ét rør, skal røret have
en diameter på ca. 1,0 meter.
Som følge af klimaforandringer forventes
ekstremvandmængderne at stige 20-30 %.
I tilfælde af at vandafstrømingen fra terrænet er større end kloakkens kapacitet, vil
der være stor sandsynlighed for, at vandet
stuver op i kloakken og afstrømmer på
overﬂaden. På ﬁguren på forrige opslag er
vandets strømningsveje vist.

Grundlæggende opdeles overﬂadevandet
i to typer - det, der lander på tage, stier og
grønne arealer: tagvand, og det, som lander på veje og parkeringspladser, hvor der
er biltraﬁk: vejvand. Disse to typer vand
skal adskilles og håndteres på forskellig vis,
hvis vandet skal aﬂedes lokalt i Kildeparken.
Forureningsindholdet i tagvand betragtes
normalt som værende så lavt, at dette vand
kan nedsives uden rensning.
Vejvand derimod indeholder typisk partikelrester, benzin, olie, tungmetaller m.m.,
hvilket betyder, at det ikke uden forudgående rensning kan nedsives.
Rensningsmuligheder
Der er forskellige muligheder for rensning:
Ønskes vandet nedsivet/fordampet, skal
der ske en forudgående rensning ved brug
af:
•

Gravitationsudskillere, som tilbageholder olie og sandpartikler.

•

Våde bassiner med beplantning, hvor
der sker aﬂejring af partikler og omsætning af forureningskomponenter.

Magasinering
For at undgå oversvømmelse af den offentlige kloak og hydraulisk overbelastning
af vandløb kan der etableres bassinanlæg,
hvor vandet kan opmagasineres, indtil der
er plads i kloakken. Etablering af et bassin
i Kildeparken, hvor regnvandet forsinkes
til 1 l/s/ha (uden mulighed for nedsivning),
vil kræve et bassin med et volumen på ca.
7.200 m3. Bassinet vil have en udstrækning
på ca. 5.000 m2, med en stuvningshøjde på
1,5 m.

Hvis vandet desuden skal anvendes til
rekreative formål, hvor mennesker kan
komme i kontakt med vandet, f.eks. ved
badning, skal der ske en mere vidtgående
rensning, hvor der især renses for bakterier.
Dette kan f.eks. foretages ved anvendelse
af:
•

Filtre, som afhængig af udformning kan
rense for partikler og bakterier, så det
f.eks. er muligt at bade i vandet.

•

Biologisk rensning med mikroorganismer.

Forureningsmængder
Forureningsindholdet af det afstrømmende
regnvand vil afhænge af, hvilke overﬂader
som regnen falder på.

•

Belysning med UV-lys.

•

Tilsætning af kemikalier.

Regnvand, som falder på tagﬂader, stier
og grønne arealer, kan som udgangspunkt
aﬂedes uden rensning. Nyere forskning har
dog vist, at også dette vand kan have et
betydeligt indhold af uønskede stoﬀer.
Generelt er der et stigende fokus på forureningsindholdet i det regnvand, som aﬂedes
fra byområder. Det må forventes, at der i de
kommende år vil ske lovgivningsmæssige
stramninger med henblik på en reduktion
af udledte forurenende stoﬀer til vandløb,
søer og grundvand fra regnvand.
Lovgivning
Hvorledes spilde- og regnvand skal aﬂedes
fra Kildeparken er fastlagt i Aalborg Kommunes Spildevandsplan. Spildevandsplanen revideres jævnligt og skal være i
overensstemmelse med national og international (EU) lovgivning, f.eks. Miljøbeskyttelsesloven, Vandmiljøhandlingsplanerne,
Vandrammedirektivet m.v. Når aﬂedningen
sker til det oﬀentlige kloaknet, er det kloakforsyningen, som sikrer, at de gældende
regler overholdes.

ifølge miljøbeskyttelseslovens §3 anvendes
den bedste tilgængelige teknik (BAT),
herunder de bedst mulige forureningsbekæmpende foranstaltninger. Da der til
stadighed pågår forskning og udvikling i
renseteknikker, må det forudses, at kravene
til anvendelse af renseteknikker ændres.
Som følge af de forventede klimaændringer
og den øgede fokus på vandkvaliteten i
vandløb, søer og grundvand må det forventes, at der vil ske stramninger og ændringer
med hensyn til både aﬂedning til det
oﬀentlige kloaknet og til lokal aﬂedning
af regnvand. Dagspressen har f.eks. nævnt
muligheden for indførelsen af en m²-afgift,
således at spildevandsafgiften også tager
højde for, hvor store regnvandsmængder
man aﬂeder til den oﬀentlige kloak (i dag
betales kun for den aﬂedte spildevandsmængde). Et andet forslag, der har været
nævnt, er indførelse af krav til forsinkelse
og magasinering af regnvandet på egen
grund. Ingen af de nævnte forslag er p.t.
vedtaget.
Geotekniske undersøgelser
For en nærmere belysning er området opdelt i en række delområder. Ud fra kortlægningen kan området opdeles i tre områder:

Såfremt man ønsker at foretage lokal
aﬂedning af regnvandet, skal Spildevandsplanen ændres, og den lokale aﬂeder skal
indhente tilladelse fra myndighederne for
den ændrede aﬂedning. Myndighederne
vil meddele udledningstilladelse i henhold
til Miljøbeskyttelsesloven, hvor en række
vilkår i forbindelse med aﬂedningen skal
overholdes.

I dette område består jordbunden fra ca.
1,5 m under terræn og nedefter af kalk/
kridt. I områder med kalk er der ikke truﬀet
grundvand i de geotekniske undersøgelser.
Nedsivningsforsøgene på de markerede
steder i område A viser et godt potentiale
for nedsivning.

Det er den lokale aﬂeders ansvar, at disse
vilkår overholdes.

B

Ved lokal aﬂedning af regnvand skal der

A

Her er jordbunden af meget varierende
type. Jorden består dels af kalk/kridt og

Links
www.sustainablecities.dk (Bæredygtige byer)

www.vandibyer.dk (Klimatilpasning & innovation)

www.ekostaden.com (Augustenborg, Malmö)

www.19k.dk/idekatalog/26411 (LAR i Danmark)

www.klimatilpasning.dk/da-DK/Vand (Videncenter for klimatilpasning)

www.2bg.dk (Integreret planlægning af infrastruktur som nøgle til bæredygtige vandsystemer)

LOKAL NEDSIVNING AF REGNVAND
sand, ler og silt. Grundvandsspejlet er ca.
beliggende 2-3 meter under terræn. Nedsivningsforsøgene viser, at der er mulighed
for nedsivning i området, dog med en relativ lang nedsivningstid. Nedsivningspotentialet vurderes derfor til at være tvivlsomt.

C
I dette område er jordbunden også af meget varierende type. Jorden er bestående af
sand, ler og silt. Grundet høj grundvandsstand vurderes nedsivningspotentialet at
være ringe.
Fremtidige nedsivningsanlæg
Nedsivningsbassiner kan udformes på
forskellig vis:
•

Åbne bassiner med eller uden permanent vand.

•

Stenfaskiner, eventuelt etableret direkte
på jorden.

•

Faskine, etableret med kassetter under
jorden.

Fordampning
I forbindelse med etablering af elementer,
der kan håndtere regnvand, kan der etableres anlæg, der fremmer fordampningen.
Fordampningen kan foregå gennem ren
fordampning fra en åben vandoverﬂade
for eksempel i form af søer, og/eller gennem optag i planter m.v. Ved at benytte
planter med dybdegående rodnet omkring
regnvandsanlæggene kan der tilskyndes
til yderligere optag i planter. Ligeledes
vil grønne tage kunne bidrage til denne
proces.
Tilstand af eksisterende kloaksystem
Kloakken er generelt i dårlig stand. Der er

rødder i store dele af systemet, og der er
ofte driftsproblemer med aﬂedning af regnog spildevand. På spildevandssystemet betyder rødderne, at der dannes svovlbrinte,
hvorved beton og brønde nedbrydes.
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Der er desuden problemer med faldstammerne, og der foretages jævnligt rensning
af disse installationer.

1

Opstuvning i regnvandssystemet i forbindelse med kraftige regnhændelser opstår
ofte. Dette skyldes sandsynligvis en kombination af underdimensionering og dårlig
fysisk tilstand.

A
6
8

I forbindelse med vurdering af tilstanden af
kloakkerne, blev det vurderet hvor stor en
del af det eksisterende kloaksystem, der er
behov for at renovere. Denne renovering
vil overslagsmæssigt beløbe sig til 38 mill,
for kloaksystemet. Heri er indberegnet en
delvis udskiftning af husinstallationer indtil
faldstammer.

5
7

4

Betalingsvedtægt

B

Betalingsvedtægten er gældende for de
ejendomme, der er tilsluttet det oﬀentlige
spildevandsanlæg eller på anden måde tilknyttet Kloakforsyningen. Der er mulighed
for, hvis byrådet er indstillet herpå, at lade
ejendomme udtræde af Kloakforsyningen,
og herved kan Kloakforsyningen foretage
tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget.

2

3
C

Hvis en boligejendom/erhvervsejendom
alene udtræder for tag- og overﬂadevand, udgør tilbagebetalingsbeløbet pr.
boligenhed/pr. påbegyndt 800 m2 40 %
af det tilslutningsbidrag, der kunne være
opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om
ejendommens udtræden indgås.

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE
Ca. 40 % af regnvandet i Kildeparken svarende til ca. 38.000 m³/år falder på veje og pladser med biltraﬁk. Dette vand skal renses, inden der sker en lokal aﬂedning, medmindre
det kan nedsives direkte ved permeable belægninger eller i rabatter og trug langs vejene.

1
C

Boreprøve
Delområde

Størrelse på regnvandsbassin, hvis al regnvand
opsamles og ledes i et stort centralt bassin: 71x71x1,5m,
+ 30 %, hvis bassinet skal være fremtidssikret.

+ 30%
71x71m
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VAND TIL LEG
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REGNVANDETS MULIGHEDER
Regnvand, der i dag bortledes i lukkede
rørsystemer, kan håndteres på overﬂaden
både for at sikre mod overbelastning af
rørsystemer ved ekstreme regnskyl, men
også for at tilføre nærmiljøet og hele området liv. Inden for Kildeparkens område
er der i dag ikke synligt vand.

1

2

1

Tagvand opsamles og ledes direkte i
underjordisk bassin

2

Underjordisk bassin deponerer regnvandet

3

Vandlegeplads - vandet recirkulerer og
ﬁltreres

4

Direkte borring til grundvand - til tørre
perioder

5

Soppebassin - vandet recirkulerer og
ﬁltreres

6

Vådt bassin

Muligheder
Vandkvaliteten af det regnvand, der
afstrømmer fra bygningernes tage, er
generelt af god kvalitet, mange steder
overholder det krav til drikkevand. Vandet
kan indeholde opløste metaller og andre
kemiske stoﬀer fra bygningsmaterialer, og i
forbindelse med renovering af specielt tage
er det vigtigt at tage hensyn til afsmitning
af stoﬀer til regnvandet. Fugleekskrementer
kan også potentielt tilføre sygdomsfremkaldende organismer, men er yderst sjældent
et problem.
Børn tiltrækkes helt automatisk af vand,
og ved at indrette vandlegepladser bruges
regnvand som en ressource til leg i stedet
for vand fra drikkevandssystemet.
Vandlegepladser baseres på vandet fra
bygningernes tage og placeres på enklaveniveau typisk ved institutioner som vuggestuer, børnehaver, skoler og fritidsklubber.
De kan dog også placeres andre steder, hvis
der blandt beboerne udtrykkes ønske om
dette.
Vandlegepladserne kan også bruges i vand-

3

5

4
6

pædagogisk øjemed, idet de mindste lærer,
hvordan man kan forme med den rigtige
blanding af sand/ler og vand, hvad der kan
ﬂyde, og de større kan lære om vandets
kredsløb, betydning for liv, samt hvordan
man får energi til at løfte vand.
Udfordringer
Sundhedsaspekterne ved vandlegepladser
baseret på tagvand vil sjældent være
tagvandet i sig selv, men muligheden for
smitte fra barn til barn gennem vandet.
Ved leg med vandet vil vandet forurenes af
urene hænder, og sygdomsfremkaldende
organismer kan ﬁnde vej til maven, når
børnene sutter på ﬁngrene. Genbruges
vandet ved recirkulation, må det sikres, at
der er en barriere, der fjerner urenheder og
sygdomsfremkaldende organismer, inden
vandet genbruges.
Vandlegepladser skal også indrettes sådan,
at risiko for ulykker som drukning minimeres.
Vandlegepladserne bør indrettes, så det er
muligt at lege med vand, også når det er
tørvejr.

Løsninger
Hvis der returnerer vand fra vandlegepladsen til opsamlingstank, vil en ﬁltrering og
muligvis en desinfektion være nødvendigt
for at sikre, at vandkvaliteten fastholdes, og
undgå smittespredning.
For at der skal være vand til rådighed på en
vandlegeplads, også når det er tørvejr, skal
der være mulighed for at opsamle vand,
f.eks. i en underjordisk beholder. Vandet
kan så løftes op ved hjælp af en håndpumpe eller en lille solcelle/vindmølle.
Det vil være oplagt at involvere den
brugende institution i udformningen af
vandlegepladsen.
Vand til rekreation er typisk soppebassiner
og mindre svømmebade. Vandet kommer fra overﬂader uden traﬁk. Vand fra
overﬂader med traﬁk kan anvendes efter
rensning, ligesom vand fra vandlegepladser
sikkert også skal renses for at være klart og
indbydende.

Som en del af en samlet løsning for alt
regnvand der falder i Kildeparken, beskrives her hvordan vand udnyttes til leg, til
rekreation og til natur. En vigtig forudsætning for at overﬂadevand kan anvendes
og der er hånd- eller kropskontakt mellem
vand og mennesker, er at der overﬂaderne ikke tilføres ekskrementer fra især
hunde, at der ikke er fuglekolonier over
vandﬂaderne og at der ikke sprøjtes med
pesticider eller tilføres andre kemikalier.

forbindelse med vandlegepladser), eller
hvor beboere udtrykker ønske om denne
indretning. I sommerperioden, hvor der
soppes, vil det være nødvendigt at recirkulere vandet over et ﬁlter og eventuelt
desinﬁcere med f.eks. UV. I forbindelse med
sopning indtages der også vand ved hjælp
af ﬁngre, eller når man falder, og smitte kan
derved overføres. Denne risiko kontrolleres
ved ovennævnte recirkulation samt ved
oplysning om, at man skal bære ble, hvis
man er i blealderen.
Egentlige svømmebade kan indrettes på
landskabsniveau. Afstrømmet regnvand
modtages fra alle kilde. Dog sikres det,
at det er rent og indbydende. I perioden,
hvor bassinet bruges, skal vandkvaliteten
sikres, og det vil også være nødvendigt at
tømme bassinet hver uge (eller hver anden)
for at fjerne jord og skidt, der samler sig i
bassinet.

Soppebassiner kan indrettes på enklaveniveau ved børneinstitutioner (f.eks. i
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VAND TIL REKREATION
45

1

2

3

4

1

Tagvand opsamles lokalt

2

Åben regnvandskanal

3

Soppebassin - vandet recirkulerer og
ﬁltreres

4

Åben vandrende

5

Svømmebassin - vandet recirkulerer og
ﬁltreres

5

Muligheder

Udfordringer

Vand til rekreation er typisk soppebassiner
og mindre svømmebade. Vandet kommer
fra overﬂader uden traﬁk. Vand fra overﬂader med traﬁk kan anvendes efter rensning,
ligesom vand fra vandlegepladser også skal
renses for at være klart og indbydende.

Soppebassiner og svømmebassiner indrettes først og fremmest, så risiko for ulykker
som drukning minimeres. Soppebassiner er
ﬂade og ikke dybere end 10-20 cm.

Soppebassiner kan indrettes på enklaveniveau ved børneinstitutioner (f.eks. i
forbindelse med vandlegepladser), eller
hvor beboere udtrykker ønske om denne
indretning.
Egentlige svømmebade kan indrettes på
landskabsniveau. Afstrømmet regnvand
modtages fra alle kilder. Dog sikres det, at
det er rent og indbydende.
Både soppe- og svømmebassiner bør
indrettes således, at de også er anvendelige
i tør tilstand. Desuden bør det overvejes,
hvorledes der kan tilføres vand i varme
tørre perioder. Uden for badesæsonen kan
der godt leges ved disse bassiner (f.eks.
med skibe), og hvis der er frost, kan de bruges som som glide- eller skøjtebane,

Svømmebassiner indrettes med ﬂad vinkel,
så vandet bliver gradvist dybere som på en
strand. Den endelige dybde kan variere,
men ved større dybde skal der fast tilsyn på.
Vandet, der tilstrømmer et bassin, kan forurenes med fækalier fra fugle og kæledyr.
Derfor skal det vurderes, om der er risiko for
tilførelse af fækalt materiale fra de områder,
der dræner mod disse installationer.
Endelig skal det sikres, at vand, der anvendes til sopning eller svømning, udskiftes eller renses for at undgå smitte fra menneske
til menneske. I forbindelse med sopning
eller badning indtages der vand, enten ved
at børn sutter på ﬁngrene, vand sluges ved
svømning, eller når man falder. Hermed kan
smitstof, der aﬂeveres af et barn til vandet
gennem eksempelvis fækalier smitte andre.

Under alle omstændigheder skal det vand,
der anvendes til sopning eller svømning,
være klart og indbydende og vil derved i
langt de ﬂeste tilfælde være uden sundhedsrisiko at anvende.
Løsninger

forurening fra “uheld”.
Der skal ikke tilsættes kemikalier som klor
til vandet, da det efterfølende ledes til
naturbassiner og i sidste ende enten sives
ned i jorden eller føre til et vandløb uden
for området.

Både soppe- og svømmebassiner vil kunne
anvendes i sommerhalvåret, og i denne periode er det vigtigt at sikre vandkvaliteten. I
resten af året, hvor der ikke er kropskontakt,
er vandkvaliteten mindre vigtig.
I sommerperioden, hvor der soppes og bades, vil det være nødvendigt at recirkulere
vandet over et ﬁlter og eventuelt desinﬁcere med f.eks. UV, når friskt vand ikke kan
tilføres i tørvejr.
I perioden, hvor bassinet bruges, vil det
også være nødvendigt at tømme bassinet
hver uge (eller hver anden) for at fjerne jord
og skidt, der samler sig i bassinet.
Ved soppe- og svømmebassiner bør der
også være oplysning om, at børn i blealderen skal bære ble, for at reducere fækal
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VAND TIL NATUR/GENBRUG
47

1

2

3

4

1

Lille lokalt bassin opsamler overﬂadevand

2

Åben grøft/trug

3

Regnbed

4

Åben vandrende

5

Sø/mose

5

VAND TIL
GENBRUG

VAND TIL NATUR
Muligheder
Vand er en forudsætning for levende natur
med planter og liv. I stedet for blot at nedsive regnvandet kan man indrette mindre
regnbede på enklaveniveau og større regnhaver på landskabsniveau. Vandet dræner
naturligt til et lavpunkt i terrænet, og
herefter siver det ned i jorden. En regnhave
kan også efterfølge et åbent vandbassin og
modtage overskudsvand fra bassinet.
Planterne i regnbede/regnhaver skal kunne
tåle udtørring og at stå i midlertidigt i vand.
Spiselige afgrøder som frugt og bær kan
også plantes, især hvis man sikrer, at overﬂader (herunder tage) ikke afgiver stoﬀer
som tjære (fra tagpap), zink og kobber.
En anden mulighed for at skabe natur er
at anlægge en bysø, hvor man med beplantning inviterer sang- og svømmefugle
til at slå sig ned. Et sådan naturområde i
nærmiljøet vil både glæde ældre, der går
tur, men kan også benyttes af børneinstitutioner til at lære om naturen, sammenhæng
mellem liv og vand, hvorfor det er vigtigt

at beskytte naturen ved at sikre, der ikke er
forurening, inklusiv giftstoﬀer, fra områdets
overﬂader.
Udfordringer og løsninger
En første udfordring ved indretning af
vandhuller i nærmiljøet eller større bysøer
er at minimere risikoen for, at børn drukner.
Dette sikres generelt ved indretning af
adgangsforhold og ved at holde en maksimum vanddybde langs kanten. Det er således ikke nødvendigt at indhegne bysøer,
men omvendt skal det være let at komme
op og ud af vandet, også for børn.
En anden udfordring er sikring af minimum vandspejl. Den enkleste løsning her
er at grave en bysø ud ned til under et
sekundært grundvandsspejl. Varierende
regnvandsmængder vil så føre til, at søen
vokser. Landskabet omkring søen skal
derfor reguleres, så den kan opbevare
større regnmængder, ved at søen breder
sig i en kontrolleret oversvømmelse. Det
vil give et dynamisk landskabsbillede. Det
skal samtidigt sikres, at adgangsveje og

parkeringspladser ikke blokeres af vand, og
at kældre ikke oversvømmes.
Skaber man disse vand-naturområder, kommer fugle og insekter af sig selv, og afstanden mellem bolig og natur er mindsket.

Der er en lang række muligheder for at
lade regnvand erstatte drikkevand. Disse
inkluderer vand til:
•

Tøjvask/vaskeri.

•

Toiletskyl.

•

Vanding af planter.

•

Rengøring.

•

Bilvask.

•

Brandbekæmpelse.

I et eksisterende boligområde, der skal
renoveres, kan det sjældent betale sig at
trække nye separate vandledninger til tøjvask og toiletskyl.
Findes der derimod centralt fællesvaskeri
eller anlæg til bilvask, kan det overvejes,
om regnvand kan erstatte noget af drikkevandet.
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>>

BYGNINGSNIVEAU

>>

B

Ved at udnytte regnvandets kvaliteter
bevidst kan vandet være et meget eﬀektfuldt element i strategien om at gøre
Kildeparken til et bedre sted at bo og til at
diﬀerentiere området.
Regnvandet rummer forskellige muligheder, alt efter om det bruges i lille skala
med mindre regnmængder, som kan håndteres lokalt og skabe oplevelser og liv
på bygningsniveau, eller i stor skala på
landskabsniveau, hvor store regnmængder
opsamles og skaber grundlag for landskabelige kvaliteter.
På de forskellige niveauer kan vandet derudover diﬀerentiere områderne fra hinanden ved bevidst at understrege det urbane
miljø og bruge vandet meget bymæssigt
nogle steder (B+E), og andre steder understøtte det landskabelige udtryk ved at
udnytte vandets naturmæssige værdi (L).

ENKLAVENIVEAU

VANDRENDE

KANAL

B E

GRØFT/TRUG

E

LANDSKABSNIVEAU

B E L

L

LILLE BASSIN
VED BYGNING

REGNBED

B E L

LEG

L

PERMEABEL
BELÆGNING

B E L

FASKINE B E

GRØNT TAG

B E L

UNDERJORDISK B E L
BASSIN

SØ/MOSE L

GRØN FACADE

B E

L

Vand er et element, der skaber liv på
forskellige planer. Ud over at det skaber
grundlag for plante- og dyreliv af forskellig
art, appellerer det også til sanserne - det
kan føles, høres og ses.

B

FORSINKELSESBASSIN E L

INFILTRATIONSPLÆNE E L

B

B

VÅDT BASSIN

E L

Oversigt over de forskellige løsningsmuligheder for vand i
byen, samt på hvilket niveau (B, E, L) de kan anvendes

Håndtering af regnvandet på egen grund
kan derfor skabe værdi på ﬂere planer for
Kildeparken og er en ressource, der skal
udnyttes optimalt for at få mest mulig værdiskabelse ud af vandets rejse igennem de
forskellige niveauer.
På de følgende sider vil de forskellige
løsningsmuligheder blive præsenteret
med anvendelsesmuligheder, fordele og
ulemper.
Eksempler på vand, der understreger det landskabelige rum

Eksempler på vand, der understreger det urbane rum

LØSNINGSKATALOG
V A N D I BY E N
VANDRENDE

49

+
Lavpraktisk løsning, der kan udføres i
eksisterende bebyggelse.
Økonomisk billig løsning.
Tydeliggør vandet på boligniveau.
Tilgængelighed for andre end gående.
Kræver vedligeholdelse.

KANAL

+
Kan udformes på mange forskellige
måder og tilpasses stedet.
Dyr løsning.
Tilgængelighed for handicappede.
Kan udformes, så de er selvrensende
og derved kræver mindre vedligehold.

GRØFT/TRUG

+
Billige at anlægge.
Reducerer afstrømningen.
Tilgængelighed til boliger.
Pladsbehov - kræver lave skråningsanlæg.
Uegnet i kuperet terræn.
Vanskeligt at registrere forurening.
Kræver græsslåning og evt. udbedring
af eroderede områder efter meget
kraftige regnmængder.
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SMÅ BASSINER
VED BYGNING

+
Levendegør nærmiljøet.
Lokal forsinkelse.
Bør sikre et minimum vandspejl.
Sikres mod tilgroning.
Kræver vedligeholdelse. Jævnligt
tilsyn ved ind- og udløb.

GRØNT TAG

+
Mindsker afstrømningen fra tage.
Øger fordampningen markant .
Kan etableres på tagpap.
Isolerer om vinteren/sommeren.
Tilfører bebyggelsen identitet.
Evt. forstærkning af tagkonstruktion.
Øget vedligeholdelse af nedløb og
tagrender.
Dyrere at anlægge end “normale” tage.
Lave driftomkostninger.

GRØN FACADE

+
Tilfører bebyggelsen identitet.
Isolerer/beskytter mod kulde og varme.
Skaber levested for fugle og insekter.
Skal vandes i tørre perioder.
Dyr løsning.
Kræver en del vedligeholdelse.

REGNBED

51

+
Ikke særlig pladskrævende.
Kan indpasses, hvor det er muligt.
Lokal oase.
Beplantningen skal kunne tåle både
udtørring og meget vand.
Kræver vedligeholdelse ligesom
traditionelle staudebede.

PERMEABEL
BELÆGNING

+
Lav vedligeholdelse.
Øger nedsivningen - reducerer afstrønmingen.
Opsamler forurenende partikler.
Kan kun anvendes på veje med lille
traﬁkbelastning - små akseltryk og
hastighed ca. 30 km/t.
Vedligehold mod algevækst og tilstopning med støv.

FASKINE

+
Let at bygge og indpasse.
Øger grundvandsdannelsen.
Fungerer ikke ved høj grundvandsstand.
Kan ikke anvendes i umiddelbar nærhed af en kælder.
Kræver stort areal ved jord med dårlig
permeabilitet.
Nedsat funktion i våde perioder.
Let at vedligeholde.
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UNDERJORDISK
BASSIN

+
Uafhængigt af højt grundvandsspejl.
Kan ikke ses over jorden.
Kan deponere vand til senere brug.
Lukket system.
Dyr løsning.
Ingen nedsivning eller fordampning.
Kræver vedligeholdelse.

FORSINKELSESBASSIN

+
Fremmer fordampning og inﬁltration.
Mulitifunktionelt bassin, der kan være
tørt eller vådt.
Skaber forskellige aktivitetsmuligheder i løbet af året.
Billig løsning.
Ikke egnet i områder med meget højt
grundvandsspejl.
Kræver lille vedligeholdelse.

INFILTRATIONSPLÆNE

+
Kan anvendes ved højt grundvandsspejl.
Kan være multifunktionel .
Kræver forholdsvis store arealer eller
overløb.
Kræver god dræning.
Kræver lille vedligeholdelse.

VÅDT BASSIN

53

+
Forsinker aﬂøbet.
Kan tilpasses terrænet.
Rekreativ værdi.
Holder vandet i området.
Kræver fast bund.
Kræver store arealer.
Ikke velegnet til forurenet vand.
Kræver lidt vedligeholdelse.

SØ/MOSE

+
Rekreativ værdi.
Kan tilpasses terrænet.
Øger biodiversiteten og dyrelivet.
Oase.
Billig løsning.
Kan indeholde meget vand.
Kan forbindes med grundvandet på
lavtliggende arealer og være permanent.
Kræver meget lidt vedligeholdelse.

LEGEINSTALLATION

+
Rekreativ værdi.
Giver liv og aktivitet til byrummene.
Høje krav til vandkvaliteten.
Kræver tilsyn og vedligehold.
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Scenarie 1
For at have nok regnvand til de forskellige
vandløsninger er det nødvendigt at prioritere, på hvilket niveau og hvor regnvandet
skal skabe værdi.
I dette scenarie holdes regnvandet så vidt
muligt på bygnings- og enklaveniveau og
skaber kvalitet lokalt, hvor vandet nedsiver
eller fordamper.
De blå pile er vandets estimerede strømningsveje, når det regner kraftigt, og der er
brug for overløb fra de lokale løsninger.

Vandet bruges her til at understrege
forskellige identiteter i enklaverne og er
ligeledes bevidst brugt til at skabe mange
forskellige små vandhistorier. Nogle steder
er vandet brugt til at understrege det
urbane rum og andre steder det landskabelige miljø.

Grøft/trug
Fordampning og nedsivning

Lille bassin v. bygning
Fordampning og nedsivning

Leg
Fordampning og nedsivning

Grøn facade
Fordampning

Forsinkelsesbassin
Fordampning og nedsivning

Permeabel belægning
Fordampning og nedsivning

VANDFORLØB
55

Scenarie 2
Inﬁltrationsplæne
Fordampning og nedsivning

Vandrende
Fordampning

Regnbed
Fordampning og nedsivning

Kanal
Fordampning

Vådt bassin
Fordampning

Sø/mose
Fordampning og nedsivning

Regnvandet opsamles og ledes ad åbne
vandrender og kanaler til bassiner og søer
på landskabsniveau.
Vandet bruges her til at skabe reelle landskabskvaliteter og mulighed for, at store
regnmængder kan ophobes, nedsive og
fordampe.
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LØSNINGSKATALOG
LANDSKABSELEMENTER
56

BAKKE

+
Rekreativ værdi.
Etableringen af kunstige bakker kan
bidrage til øget aktivitet.
Synlige opholdsmuligheder.
Dyre at etablere, hvis det sammenlignes med græsplæne eller asfaltﬂade.
Der kan forekomme øget vedligeholdelse.

NATURLEGEPLADS

+
Øger motorik og bevægelse.
Socialt mødested.
Bidrager til den almene sundhed.
Udfordrer fantasien.
Godkendte legeredskaber er forholdsvis dyre.
Forsikringsansvar.
Skal vedligeholdes og eftersees.

STI

+
Spændende stier øger aktivitetsniveauet.
Synlige forbindelser.
Gode forbindelser, bidrager til landskabeligsammenhæng.
Vedligeholdese vil forekomme i specielt i vinterperioden/snerydning.

LØSNINGSKATALOG
LEG OG SUNDHED
LEGEREDSKABER

57

+
Socialt mødested.
Bred målgruppe.
Aktiverer uderummene - både for
dem, der deltager, og dem, der ser på.

SPORT

+
Multifunktionel brug.
Socialt mødested.
Øger den almene sundhed.
Aktiverer uderummene.

MOTION

+
Aktiviteter til alle aldersgrupper.
Sundhedsfremmende.
Lettilgængelig motion.
Åbent døgnet rundt.
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LØSNINGSKATALOG
HAVER
58

NYTTEHAVE

9LHZDOOVL]HV

+
Mulighed for at dyrke egne grønsager/
krydderurter.
Aktiverer området.
Socialt mødested.
Kræver beboere, som ønsker at benytte og plejer haverne.
Evt. oprettelse af haveforening til den
overordnede drift.

DUFT- OG PRYDHAVE

+
Aktiverer området.
Socialt mødested.
Sanseoplevelser - syn, duft, føle.
Tiltrækker dyreliv til området.
Lokale biotoper.
Diﬀerentierer området.
Identitetsskabende.

SKOV/LUND

+
Aktiverer området.
Nyt socialtmødested.
Lokal natur.
Sundhedsfremmende.

PH

î&ORVH

7KH7RXU

)DYRULWH

$FWLRQV

1HZHU

6LJQ8S

([SORUH

2OGHU

 8SORDG

6KDUHWKLV
1HZHU

LØSNINGSKATALOG
KUNST
LANDART
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+
Identitetsskabende.
Skaber oplevelser.
Tiltrækker kunstinteresserede.
Kulturfremmende.
Kan udsættes for hærværk.

INVENTAR

+
Mulitibrug.
Afvekslende byrum.
Skaber oplevelser.
Kan være dyrt, alt efter hvad der
vælges.
Skal løbende vedligeholdes.

LYS

+
Skaber oplevelse i døgnets mørke
timer.
Tryghedsskabende.
Stor eﬀekt - forholdsvis billigt.
Kan udsættes for hærværk, så det ikke
virker.
Skal løbende vedligeholdes.
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TRAFIK & PARKERING

INFRASTRUKTUR
Infrastrukturel rygrad

61

AALBORG ØST

MOTORVEJ
NDR.
TRANDERS
KILDEPARKEN

UNIVERSITET
GIGANTIUM

SDR.
TRANDERS

NYT SYGEHUS

I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Kildeparken i Aalborg Øst har
der været udtrykt et ønske om at skabe en
infrastrukturel “rygrad”, der kan være med
til at skabe cirkulation i området og give
mere tryghed for beboerne i de enkelte
områder. Der er opstillet tre scenarier for,
hvordan der etableres en infrastrukturel
sammenhæng i området.

Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende faktorer:

De tre scenarier illustrerer forskellige kombinationer af alternative udformninger af
vejnettet i nord og i syd, og har forskellige
styrker og svagheder i forhold til at skabe
mulighed for cirkulation og mere tryghed.
De tre scenarier vil alle være med til, at
den eksisterende traﬁkale struktur i hele
kvarteret ændres, og det er derfor vigtigt
at vurdere de enkelte scenarier i forhold til
de eksisterende traﬁkale problemstillinger
og i forhold til de kommende planlægningsmæssige udfordringer i kvarteret. De
tre scenarier er derfor vurderet i forhold til
påpegede traﬁkale og strukturelle problemstillinger i området i dag.

•

Kildeparken som et sammenhængende
område.

•

Oplevelse af tryghed.

•

Påvirkning af eksisterende
bebyggelsesstruktur.

•

Traﬁksikkerhed.

•

Traﬁkafvikling.

•

Tilgængelighed.

•

Forhold til øvrigt vej-, sti- og busnet.

•

Adgang til mål i området.

GISTRUP

NYE SAMMENHÆNGE FOR KOLLEKTIV TRAFIK OG STIER
Et formål med planerne for Kildeparken er at skabe bedre sammenhænge fra de store boligområder til blandt andet Universitetet, det kommende sygehus, hvor der i fremtiden vil
være mange arbejdspladser, og de mange sports- og kulturtilbud i Gigatium, som foruden
de eksisterende sportsfaciliteter og skøjtehal også kommer til at indeholde byens nye
svømmehal.

Shared Space, Vauban, Tyskland
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Eksisterende og fremtidigt trafiksystem
i området.
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Kildeparken er placeret mellem vejene
Humlebakken, Tranholmvej, Smedegårdsvej og Budumvej.

1

Det overordnede stinet forbinder Kildeparken til sportsområdet ved Gigantium,
hvor en svømmehal forventes at stå
færdigudbygget ultimo 2011. Ligeledes
er Tornhøjcentret med butikker m.m. og
Tornhøjskolen, som ligger syd for Humlebakken, forbundet med Kildeparken via
stier. Også centerfunktionerne nord for
Smedegårdsvej er knyttet til Kildeparken
via det overordnede stinet.

Smedegårdsvej
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Traﬁkken på de omkringliggende veje er
blevet registreret, og tabellen viser årsdøgntraﬁkken (ÅDT) for vejstrækningerne.
ÅDT
Humlebakken (2007)
Tranholmvej (2007)
Smedegårdsvej (2004)
Budumvej (2008)

en
Uni. Boul evard

UNIVERSITETET

NYT SYGEHUS

Eksisterende sti
Fremtidig sti

1 Jerupstien

4 Sjørupstien

2 Frøstrupstien

5 Mejrupstien

3 Durupstien

6 Astrupstien

Stisystemet i Aalborg Øst
Stisystemet i Aalborg Øst binder, med få
undtagelser, bydelen sammen til ét sammenhængende system.

Etageboligerne
Gårdhusene

Antal p-pladser pr. bolig
0,79 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. bolig

Udnyttelse i %
61 %
44 %

10.800
6.700
4.800
5.000

De politiregistrerede uheld i perioden
2005-2009 er fortrinsvist sket på det
overordnede vejnet uden for Kildeparkens
nærområde og primært i de store signalregulerede kryds. På Humlebakken er der i
krydset ved Fyrkildevej registreret to uheld
i perioden, og i krydset ved Tornhøjvej er
der registreret et uheld. På Smedegårdsvej
ved Blåkildevej er der også registreret et
uheld. Der er således ikke nævneværdige
traﬁksikkerhedsmæssige problemer i og
omkring Kildeparken.
Det planlagte sygehus i Aalborg Øst vurderes at skabe en mertraﬁk på ca. 7.000 køretøjer på Humlebakken syd for Kildeparken,
hvilket giver en forventet ÅDT på ca. 20.000
køretøjer i 2020.
I forbindelse med planlægning af det nye
universitetssygehus i Aalborg Øst er der
igangsat et arbejde, der skal undersøge,
hvordan sygehuset kan betjenes af et
højklasset kollektiv traﬁktilbud. Den langsigtede vision er, at sygehuset betjenes af
en letbane, der kører i en korridor gennem
universitetsområdet via den eksisterende
busvej, som føres i en tunnel under motorvejen og videre til Th. Sauersvej.

I dag har bybuslinjerne 5, 11, 14 og 17 stoppesteder på vejene Humlebakken, Tranholmvej og Smedegårdsvej. Der er dele af
boligområderne i den centrale del af Kildeparken, hvor afstanden til et busstoppested
er mere end 400 m, som er målet for den
kollektive traﬁkbetjening af boliger inden
for byzone i Aalborg Kommune.
I tilknytning til boligerne ﬁndes parkeringspladser. Udnyttelsen af parkeringspladserne er blevet registreret ved en
parkeringstælling, der er en registrering
hvordan parkeringsarealer udnyttes henover døgnet. Denne tælling indikerer, at
der ved etageboligerne er 0,57 oﬀentlige
tilgængelige p-pladser pr. etagebolig, og
medregnes samtlige parkeringspladser til
biler, er der 0,79 p-pladser pr. etagebolig i
Kildeparken. Ved etageboligerne er udnyttelsesprocenten for de oﬀentligt tilgængelige p-pladser 48 % og 61 % for samtlige
parkeringspladser til biler. For gårdhusene
er der en carport pr. gårdhus, og udnyttelsesprocenten er 44 %. Dog holdt 44 biler
i gennemsnit pr. time parkeret uden for
carportene ved gårdhusene, og medregnes
disse er udnyttelsesprocenten 71 %. Ved
tællingen blev det forudsat, at lukkede carporte indeholdt et motoriseret køretøj.

Nuværende og fremtidige trafikale problemstillinger

EKSISTERENDE FORHOLD
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Problemstillingerne i den eksisterende vejstruktur er tidligere beskrevet og oplistes
kort her:
-

-

Alle veje ender blindt. Der er således
ingen sammenhængende vejstruktur
i området, der kan understøtte en
funktionel sammenhæng i Kildeparken.

Ravnkildevej
245 boliger
1000 biler/døgn

Blåkildevej
344 boliger
1400 biler/døgn

Blåkildevej
344 boliger
1400 biler/døgn

Ravnkildevej
245 boliger
1000 biler/døgn

Det lokale stinet ligger ofte langs
bebyggelsens bagfacader, og anvendes
kun af få traﬁkanter. De lokale stiers
placering medfører også, at det kan
være vanskeligt at orientere sig om,
hvor de enkelte boliger er lokaliseret.

210
150
140
140

-

De eksisterende tunneler og broer,
som ﬂere steder har været udsat for
hærværk, opleves som utrygge steder at
opholde sig. Der er snævre pladsforhold
og ofte dårlig belysning. Ved udkørsel
fra tunnellerne er der dårlig oversigtsforhold.

Fyrkildevej
464 boliger
1900 biler/døgn

Fyrkildevej
464 boliger
1900 biler/døgn

14

12

25

40

47

-

Der er enkelte steder, hvor placering af
det eksisterende hovedstinet og dets
niveaufrie krydsninger af traﬁkvejene
medfører, at stitraﬁkanter påføres en
betydelig omvej. Dette er bl.a. tilfældet
ved Fyrkildevej. Stitraﬁkanter mellem
den østlige del af bebyggelsen øst for
Fyrkildevej og Tornhøjskolen bliver
påført en omvej, hvis de vælger at
bruge stinettet. Derfor vælger mange
at krydse Humlebakken ved Fyrkildevej
i niveau, hvilket udgør en traﬁksikkerhedsmæssig problemstilling. Der er dog
kun registreret to uheld inden for en
5-årsperiode i krydset, og ingen af disse
uheld er med bløde traﬁkanter involveret.

I takt med udbygningen af det nye sygehus
og den større traﬁkbelastning på Humlebakken vil problemet vokse.
Nærpolitiet har påpeget, at der er enkelte
knallertkørere, der kører hensynsløst på
veje og stier til gene for beboere og besøgende. Politiets forsøg på at stoppe disse
knallertkørere er ved ﬂere lejligheder blevet
forhindret af, at knallertkørerne fortsætter
på stisystemet, mens politibilen på grund af
de blinde veje ikke kan følge efter.
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Trafik i Kildeparken
Ovenstående ﬁgurer viser en vurdering af hvordan traﬁkken vil fordele sig hvis der kommer en forbindelse mellem de tre veje.

Intern trafik i Kildeparken
Helhedsplanen bygger bl.a. på 9 tommelﬁngerregler (se side 3), der er retningslinjer for,
hvordan udsatte områder kan omdannes.
Kildeparken er - lige som rigtig mange
andre lignende områder, planlagt så traﬁkken føres udenom kvarteret. Det er således
kun folk der bor i Kildeparken, der naturligt
færdes her, og samtidig er der ingen traﬁkal
sammenhæng mellem de tre afdelinger.
Den første tommelﬁngerregel anbefaler
imidlertid, at traﬁkken i stedet føres igennem kvarteret. Målet er, at traﬁkken skal
medvirke til at åbne området imod den
omkringliggende by, så der blandt andet
skabes mere liv i området, så der bliver

muligt for mulighed for at den kollektive
traﬁk kan køre gennem området, så politiet
kan patruljere gennem området og meget
mere.

har udgangspunkt eller mål mod vest, vil
traﬁkken til og fra Kildeparken fordele sig
på det omkringliggende vejnet som vist på
skitserne ovenfor.

Ovenstående ﬁgurer viser en vurdering
af hvor mange biler der vil køre gennem
Kildeparken hvis muligheden skabes.
På baggrund af det eksisterende antal
boliger i Kildeparken, Miljøministeriets
turrater og en antagelse om traﬁkkens retningsfordeling er de enkelte delområders
traﬁkproduktion og fordeling på det omkringliggende vejnet beregnet. Ud fra en
antagelse om, at størsteparten af traﬁkken
til og fra boligområderne er bolig/arbejdsstedstraﬁk, og at hovedparten af turene

Som det fremgår af kortene, vil der kun
være en mindre del af traﬁkken til og fra Kildeparken, der vil have fordel af at benytte
en eventuel ny vejforbindelse mellem nord
og syd gennem Kildeparken. Med de givne
forudsætninger vil denne traﬁk udgøre
mindre end 1000 biler pr. døgn.
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Tre scenarier
På baggrund af det indledende arbejde med helhedsplanen er
der opstillet tre alternative vejnet, som alle kan være med til at
understøtte helhedsplanens intentioner.

VEJALTERNATIV 1

64

I alternativ 1 bevares de eksisterende
vejadgange både i nord og syd. Blåkildevej og Fyrkildevej forbindes via
en ny vejforbindelse, der krydser
Astrupstien umiddelbart nord for
Rotunden. Ravnkildevej forlænges og
sluttes på den nye vejforbindelse.

Kildeparken som et sammenhængende
område
• Kildeparken vil få potentiale for at virke som
et helt og sammenhængende boligområde i
Aalborg Øst.
Oplevelse af tryghed
• Oplevelsen af tryghed vurderes at blive
bedre, eftersom ﬂere vil kunne cirkulere igennem området.
• Der kan anlægges fortov og cykelbane eller
-sti langs den tværgående vej, hvor stitraﬁkanter har mulighed for at færdes sammen
med andre traﬁkarter og dermed giver en
større oplevelse af tryghed for stitraﬁkanterne.
• Oversigtsforholdene kan forbedres ved,
at beplantningen skæres ned, så der ikke er
store buske langs veje og stier.

Påvirkning af eksisterende bebyggelsesstruktur
• Den eksisterende vejstruktur i de enkelte
delområder bevares stort set.
• Enkelte bygninger skal fjernes for at få plads
til den nye tværforbindelse. Enkelte boliger vil
opleve et større støjnvieau fra traﬁkken.
• Der er mulighed for at ændre bebyggelsesstrukturen. Det eksisterende fællesområde
midt i Kildeparken kan bevares på den nuværende lokalitet.
• Det rekreative fællesområde kan blive påvirket af traﬁkken fra den tværgående vej.
• Denne vejløsning medfører ﬂytning af børnehaven på Fyrkildevej.
Trafiksikkerhed
• Krydsning mellem Astrupstien og den tværgående vej skal sikres.

Trafikafvikling
• Traﬁkmængden internt i Kildeparken vurderes at stige som følge af, at det bliver muligt at
krydse området i bil. Der vil dog være tale om
en begrænset traﬁkmængde.
Tilgængelighed
• Der vil være større tilgængelig for bilisterne i
Kildeparken til at komme rundt i området.
• Denne vejløsning giver mulighed for at
føre busser igennem Kildeparken, hvormed
beboerne kan få større tilgængelighed til den
kollektive traﬁk.
• Den tværgående vej kan give større tilgængelighed til indkøbsmuligheder og andre mål
i lokalmiljøet.
Forhold til øvrigt vej-, sti- og busnet
• Stinettet internt i Kildeparken bevares i den

nuværende udformning.
• De eksisterende vejadgange til Kildeparken
kan bibeholdes.
• En tværgående vej gennem Kildeparken kan
skabe mulighed for at kunne betjene området
med kollektive traﬁk.
Adgang til mål i området
• En tværgående vej kan give beboerne kortere afstande til mål internt i Kildeparken.
• Denne vejløsning skaber forbindelse til Tornhøjskolen fra Fyrkildevej.
• En tværgående vej forbinder mål nord og
syd for Kildeparken uden omvejskørsel.

VEJALTERNATIV 2
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I alternativ 2 fastholdes den eksisterende vejadgang i nord, mens der
etableres en ny adgangsvej i syd.
Den nye adgangsvej i syd tilsluttes
Humlebakken ud for Tornhøjvej, og
føres videre mod nord, hvor den
forbindes med Ravnkildevej. Blåkildevej forlænges og tilsluttes den nye
vejforbindelse nord for Rotunden.
Fyrkildevej lukkes mod Humlebakken
og forbindes til den nye vejforbindelse via en stikvej nord for det nye
Sundhedshus.

Kildeparken som et sammenhængende
område
• Kildeparken vil få potentiale for at virke som
et helt og sammenhængende boligområde i
Aalborg Øst.
• Den østlige del af bebyggelsen ved Fyrkildevej kan opleve at være mere isoleret fra
det øvrige Kildeparken, da den centrale akse
gennem Kildeparken ikke ligger midt i delområdet men længere mod vest.
Oplevelse af tryghed
• Oplevelsen af tryghed vurderes at blive
bedre, eftersom ﬂere vil kunne cirkulere igennem området.
• Der kan anlægges fortov og cykelbane- eller
sti langs den tværgående vej, hvor stitraﬁkanter har mulighed for at færdes sammen med
andre traﬁkarter og dermed giver en større
oplevelse af tryghed for stitraﬁkanterne.
• Beplantningen kan skæres ned, således at
der ikke er store buske langs veje og stier.
Dette vil forbedre oversigtsforholdene.

Påvirkning af eksisterende bebyggelsesstruktur
• Den eksisterende vejstruktur ved Fyrkildevej
ændres.
• Enkelte bygninger skal fjernes for at få plads
til vejens forløb, ligesom enkelte boliger vil
opleve støj fra traﬁkken gennem området.
• Nedrivning af bygninger giver enkelte steder
incitament til at genopbygge boliger i en
anden struktur.
• Det rekreative fællesområde kan bevares på
den nuværende lokalitet, men området kan
blive påvirket af traﬁkken fra den tværgående
vej.
Trafiksikkerhed
• Krydsning mellem Astrupstien og den tværgående vej skal sikres.
• Det eksisterende kryds mellem Fyrkildevej
og Humlebakken nedlægges, hvilket kan forbedre traﬁksikkerheden på Humlebakken.

Trafikafvikling
• Traﬁkmængden internt i Kildeparken vurderes at stige som følge af, at det bliver muligt at
krydse området i bil. Det vil dog sandsynligvis
kun være attraktivt for en lille del af traﬁkken
til og fra området at benytte denne mulighed.
• Fremkommeligheden på Humlebakken
vurderes at blive bedre, da antallet af kryds på
strækningen reduceres.
• Det ﬁrbenede kryds ved Tornhøjcentret kan
signalreguleres for at afvikle traﬁkken mere
hensigtsmæssigt.

Forhold til øvrigt vej-, sti- og busnet
• Stinettet internt i Kildeparken bevares i den
nuværende udformning.
• Eksisterende vejadgange til Blåkildevej og
Ravnkildevej kan bibeholdes.
• En tværgående vej gennem Kildeparken kan
skabe mulighed for at kunne betjene området
med kollektive traﬁk.
• Vejen ligger i forlængelse af Tornhøjvej. Der
vil være direkte adgang til eksisterende busvej
ved Tornhøjskolen.

Adgang til mål i området
Tilgængelighed
• Der vil være større tilgængelig for bilisterne i
Kildeparken til at komme rundt i området.
• Denne vejløsning giver mulighed for at
føre busser igennem Kildeparken, hvormed
beboerne kan få større tilgængelighed til den
kollektive traﬁk.
• Den tværgående vej kan give større tilgængelighed til indkøbsmuligheder og andre mål
i lokalmiljøet.

• En tværgående vej kan give beboerne kortere afstande til mål internt i Kildeparken.
• Afstanden til Trekanten vil med denne vejløsning virke kortere, eftersom der skabes vejadgang direkte fra Kildeparken til Trekanten.
• Denne vejløsning skaber direkte forbindelse
til Tornhøjcentret fra Kildeparken.
• En tværgående vej forbinder mål nord og
syd for Kildeparken sammen uden omvejskørsel.
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VEJALTERNATIV 3
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I alternativ 3 fastholdes den eksisterende adgang i syd, mens Blåkildevejs
og Ravnkildevejs tilslutninger til
Smedegårdsvej nedlægges. I stedet
etableres en ny tilslutning til Smedegårdsvej midt imellem Blåkildevej og
Ravnkildevej. Der etableres et antal
stikveje fra den nye vejforbindelse til
Blåkildevej og Ravnkildevej.

Kildeparken som et sammenhængende
område

Dette vil forbedre oversigtsforholdene.

• De nordlige dele af Kildeparken betjenes via
en fælles indkørsel. Dette kan medvirke til, at
denne del af Kildeparken i højere grad virker
som et sammenhængende område.
• Denne vejløsning binder Kildeparken sammen.
• Kildeparken vil få potentiale for at virke som
et helstøbt og sammenhængende boligområde i Aalborg Øst.

Påvirkninger af eksisterende bebyggelsesstruktur

Oplevelse af tryghed
• En ombygning af den interne sti mellem
Astrupstien og Ålbækstien til vej-strækning
vurderes at forbedre forholdene mht. den
oplevede tryghed, da det kan samle de folk,
som færdes i området.
• Oplevelsen af tryghed vurderes at blive
bedre, eftersom ﬂere vil kunne cirkulere igennem området og dermed bidrage til at have
et øje på gadebilledet. Desuden kan det have
en kriminalpræventiv eﬀekt.
• Beplantningen kan skæres ned, således at
der ikke er store buske langs veje og stier.

• Den nye vejforbindelse mellem områderne
omkring Blåkildevej og Ravnkildevej vil ændre
vejstrukturen i området og adgangsforholdene i den nordlige del af Kildeparken.
• Nogle bygninger skal nedrives for at give
plads til vejen. Enkelte boliger bliver påvirket
af traﬁkstøj.
• Nedrivning af bygninger giver enkelte steder
incitament til at genopbygge boliger i en
anden struktur.
• Gårdmiljøerne ved etageboligerne på Blåkildevej og Ravnkildevej kan ændre karakter fra
at være gårde til færdselsåre.
• Denne vejløsning medfører ﬂytning af børnehaven på Fyrkildevej.
• Det rekreative fællesområde kan bevares på
den nuværende lokalitet, men området kan
blive påvirket af traﬁkken fra den tværgående
vej.

Trafiksikkerhed
• Der laves et nyt kryds og nedlægges to eksisterende på Smedegårdsvej, hvilket alt andet
lige vil give en traﬁksikkerehdsmæssig eﬀekt.
• Krydsning mellem Astrupstien og den tværgående vej skal sikres.
• Den interne sti mellem Astrupstien og Ålbækstien omdannes til vej, hvilket kan skabe
mere biltraﬁk i området og dermed forringe
traﬁksikkerheden.

Trafikafvikling
• Traﬁkmængden internt i Kildeparken vurderes at stige, som følge af at det bliver muligt at
krydse området i bil.
• Vejen kan anlægges som busbane.
• Den tværgående vej bør niveaufrit kobles på
Smedegårdsvej.

Tilgængelighed
• Der vil være større tilgængelig for bilisterne i
Kildeparken til at komme rundt i området.
• Denne vejløsning giver mulighed for at

føre busser igennem Kildeparken, hvormed
beboerne kan få større tilgængelighed til den
kollektive traﬁk.
• Den tværgående vej kan give større tilgængelighed til indkøbsmuligheder og andre mål
i lokalmiljøet.

Forhold til øvrigt vej-, sti- og busnet
• Den interne sti i den nordlige del af Kildeparken ændrer karakter og udformning.
• Med en tværgående vej kan Kildeparken
betjenes med kollektive traﬁk.

Adgang til mål i området
• En tværgående vej kan give beboerne kortere afstande til mål internt i Kildeparken.
• En tværgående vej forbinder mål nord og
syd for Kildeparken sammen uden omvejskørsel.

KOLLEKTIV TRAFIK
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En fremtidig kollektiv trafikbetjening af
Kildeparken
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Etableringen af et gennemgående vejforløb
gennem Kildeparken giver mulighed for
en ændret kollektiv traﬁkbetjening af dette
område, hvor busserne fremover vil kunne
få et centralt forløb gennem området i
stedet for kun at køre på det overordnede
vejnet, som efter etableringen af Universitetssygehuset vil have en væsentlig højere
belastning end i dag.

3
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Ved at føre busser gennem Kildeparken
vil der kunne opnås en bedre kollektiv traﬁkbetjening inden for området afgrænset
af Humlebakken, Smedegårdsvej og Tranholmvej. Bussernes forløb vil ligge tættere
på de vigtigste funktioner i området, og
således vil ﬂere beboere og arbejdspladser
få kortere afstand til et stoppested i forhold
til i dag. Passagererne undgår ligeledes at
skulle krydse en traﬁkeret vej for at komme
ind i området, hvilket øger passagerernes
sikkerhed og tilgængeligheden til funktionerne i området. Busserne bidrager
samtidig til at skabe nye traﬁk- og fodgængerstrømme gennem Kildeparken, hvilket
vil være medvirkende til at tilføre nyt liv til
området.
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Tornhøjvej

Etableringen af Universitetssygehuset på
området ved Postgården vil øge behovet
for at sikre gode forbindelser mellem Aalborg Øst og området ved universitetet. Det
er derfor også vigtigt at sikre mulighed for
hurtige og direkte kollektive traﬁkforbindelser mellem Aalborg Øst, det fremtidige
sygehus og universitetet.
I denne sammenhæng skal det også tages
i betragtning, at stigende biltraﬁk på det
overordnede vejnet som følge af Universitetssygehuset kan føre til større forsinkelser 9
for den kollektive traﬁk. Derfor bør det
overvejes at lade busser kører ad alternative ruter eller i separate tracéer.

UNIVERSITETSBOULEVARDEN

11
10
500 m
Den kollektive trafik i dag - buslinjerne kører uden om Kildeparken

1 Kildeparken

5 Trekanten

9 Gigantium, 1 km

2 Smedegårdscenteret

6 Sundhedshus (fremtidigt)

10 Universitetet

3 Plejehjem

7 Tårnhøjcenteret

11 Sygehus (fremtidigt)

4 Industrikvarter

8 Tårnhøjskolen

1 Antal traﬁkuheld 2005-2009

Metrobuslinje 5
Bybuslinje 11
Bybuslinje 14
Bybuslinje 17
Bybuslinje 55
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Alternativ 1
Forslag til fremtidig kollektiv traﬁkbetjening gennem Kildeparken ad Blåkildevej eller alternativt Ravnkildevej og videre ad Fyrkildevej.

Alternativ 1
Tre alternative forløb gennem
Kildeparken
Med udgangspunkt i ovenstående er
der udarbejdet tre alternativer til en
fremtidig kollektiv traﬁkbetjening af
Kildeparken i 2020, som understøtter
planerne for det fremtidige vej- og
stinet i og omkring Kildeparken og
forbinder Kildeparken med området
ved det nye Universitetssygehus.
De tre alternativer knytter sig til de
tre vejalternativer, der er præsenteret
i helhedsplanen. For disse alternativer
vurderes det muligt at ændre ruteforløbet på metrobuslinje 5 og bybuslinje 14, så de får et forløb gennem
Kildeparken. Metrobuslinje 5 kører
i dag med kun to morgenafgange i

den ene retning mellem Saltumvej og
AAU Busterminal, mens bybuslinje 14
kører med kvartersdrift i dagtimer på
hverdage og halvtimesdrift i den øvrige køreplanperiode. Der vil således
kunne opnås en højfrekvent betjening af Kildeparken. I alle alternativer
har bybuslinje 11 og 17 et uændret
forløb i forhold til i dag.

Alternativ 1 er udarbejdet med udgangspunkt i, at Fyrkildevejs forløb forbliver som
i dag. I dette alternativ føres metrobuslinje
5 og bybuslinje 14 ad Blåkildevej eller
alternativt ad Ravnkildevej og videre ad
Fyrkildevej til Humlebakken. Fra Fyrkildevej kan busserne føres ad Tornhøjvej
og videre under Universitetsboulevarden
gennem en ny tunnelforbindelse ved den
eksisterende sti gennem Tornhøjparken.
Herved opretholdes en god betjening af
Tornhøjparken, og der opnås samtidig en
krydsning af Universitetsboulevarden i eget
tracé uden forsinkelser, hvilket vil kunne
reducere rejsetiden mellem Kildeparken
og Universitetssygehuset. Den nordlige del
af Budumvej og dele af Humlebakken vil
få en lidt dårligere betjening i forhold til i
dag, hvilket dog vurderes at blive opvejet af
forbedringen af betjeningen på de øvrige
dele af busnettet i området.

Et alternativt forløb for busserne er ad
Tranholmvej og Hadsund Landevej, hvilket
vil medføre gennemkørsel af to ekstra kryds
på det overordnede vejnet samt en dårligere betjening af Tornhøjparken i forhold
til i dag.
De foreslåede ændringer for metrobuslinje
5 og bybuslinje 14 vurderes ikke at medføre
ekstra kørsel sammenlignet med en situation i 2020, hvor buslinjerne er forlænget fra
AAU Busterminal til Universitetssygehuset.
Rejsetiden for metrobuslinje 5 bør kunne
reduceres på grund af et kortere forløb
mellem AAU Busterminal og Saltumvej.
Rejsetiden for bybuslinje 14 vurderes at
være uændret i forhold til en forlænget udgave af den eksisterende rute til Universitetssygehuset.
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Metrobuslinje 5
Bybuslinje 11
Bybuslinje 14
Bybuslinje 17
Busvejen

Alternativ 2
Forslag til fremtidig kollektiv traﬁkbetjening gennem Kildeparken ad Ravnkildevej eller
alternativt Blåkildevej, der er forbundet med forlægningen af Fyrkildevej.

Alternativ 3
Forslag til fremtidig kollektiv traﬁkbetjening af Kildeparken i et separat tracé ad Astrupstien og Kollerupstien.

Alternativ 2

Alternativ 3

væsentlige anlægsinvesteringer.

Alternativ 3 viser muligheden for at etablere et separat tracé til den kollektive traﬁk
mellem Universitetssygehuset og Kildeparken. Et separat tracé på denne strækning vil
sikre lavere rejsetider for den kollektive traﬁk i forhold til både en forlænget udgave af
eksisterende ruter til Universitetssygehuset
i 2020 samt alternativ 1 og 2, da kørsel på
det overordnede vejnet og forsinkelserne
i krydsene forbundet hermed undgås helt
på strækningen mellem Kildeparken og
Universitetssygehuset.

Især metrobuslinje 5 og bybuslinje 14 vil
få et meget direkte forløb mellem universitetsområdet og Saltumvej i forhold til
rutens forløb i dag. Et separat tracé på hele
strækningen medfører, at bussen ikke skal
gennemkøre kryds med biltraﬁk. Bybuslinje
14 skal også gennemkøre færre kryds end
ved de to andre alternativer. Således vil der
kunne hentes tidsbesparelser i især myldretiden på begge buslinjer sammenlignet
med alternativ 1 og 2.

Alternativ 2 er udarbejdet med udgangspunkt i, at Fyrkildevej forlægges til krydset
ved Tornhøjvej. I dette alternativ føres
metrobuslinje 5 og bybuslinje 14 ad Ravnkildevej og videre ad Fyrkildevej til Humlebakken, hvor busserne kan fortsætte ligeud
ad Tornhøjvej og dermed gennemkører
et kryds mindre i forhold til alternativ 1. Et
alternativt forløb i Kildeparken er at føre
busserne ad Blåkildevej i en eller begge
retninger.
Fra Tornhøjvej har busserne samme forløb
som i alternativ 1. Løsningen forudsætter
således en ny tunnelforbindelse ved den
eksisterende sti gennem Tornhøjparken.
Herved opretholdes en god betjening af
Tornhøjparken, og der opnås samtidig en
krydsning af Universitetsboulevarden i eget
tracé uden forsinkelser, hvilket vil kunne
reducere rejsetiden mellem Kildeparken og
Universitetssygehuset.

Alternativ 2 vurderes at kunne medføre lidt
kortere rejsetider i især myldretiden end
alternativ 1.
Betjeningsmæssigt ligner alternativ 1 og 2
meget hinanden.

Alternativ 3 omfatter etablering af et
separat tracé til den kollektive traﬁk ad
Astrupstien. Metrobuslinje 5 kan anvende
tracéet på Astrupstien helt frem til Saltumvej. Etableringen af tracéet kræver en ny
tunnelforbindelse under Universitetsboulevarden samt udvidelser af de eksisterende underføringer ved Humlebakken og
Smedegårdsvej og omfatter således nogle

Det skal dog fremadrettet undersøges,
hvilke konsekvenser linjeføringen vil
have ved Astrupstien/Smedegårdsvej og
Astrupstien/Humlebakken.
Betjeningsmæssigt ligner alternativ 3 de to
andre alternativer.
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Smedegårdsvej

Smedegårdsvej

Budumvej

Budumvej

Blåkildevej

Ravnkildevej

Blåkildevej

Ravnkildevej

Tranholmvej
Humlebakken

Tranholmvej
Humlebakken

Fyrkildevej

Scenarie 2020

Fyrkildevej

Scenarie 2020 uden eksisterende terrænvolde.

Infrastrukturen omkring Kildeparken
genererer traﬁkstøj, som breder sig ind
over Kildeparkens arealer. Diagrammet til
venstre viser en fremskrevet kortlægning af
denne støjudbredelse, som man forventer
traﬁkstøjen vil være i år 2020, hvis man ikke
ændrer noget i området eller den omkringliggende kontekst.
Overordnet set er det traﬁkstøjen fra Humlebakken og Tranholmvej, som breder sig
længst ind i området, hvor grænseværdien
på <58 dB nogle steder overskrides med

op til 15 dB (orange zoner). De ﬂeste steder
overskrides grænseværdien dog kun med
5 dB (grønne zoner), hvilket må anses for
at være en lille overskridelse, hvorfor Kildeparken heller ikke kan kategoriseres som
decideret støjbelastet.
Hvis man fremadrettet vil opnå en betydelig nedsættelse af traﬁkstøjen, må man
enten etablere høje støjværn tæt på lydkilden eller bygge strategiske steder på Kildeparkens arealer, således at bygningsfacader
kan afskærme for støj ind i området.

Langs Smedegårdsvej, Tranholmvej og
Humlebakken er der ind mod Kildeparken
etableret terrænvolde, som er 1-2 m høje.
Diagrammet ovenfor viser en kortlægning
af traﬁkstøjen, hvis disse støjvolde fjernes.
Som det fremgår af diagrammet, har voldene en begrænset eﬀekt, idet der kun er en
lille ændring i støjen i forhold til scenarie
2020 med eksisterende støjvolde.
Langs Humlebakken og Tranholmvej fremgår det, at de arealer, der overskrides med

15 dB i forhold til grænseværdien (orange
zoner), er lidt større.
Langs Smedegårdsvej er de arealer, der
overskrides med 10 dB i forhold til grænseværdien (gule zoner), lidt større og breder
sig ind imellem etageboligerne.
At der er så lille forskel på traﬁkstøjen med
og uden terrænvolde, skyldes sandsynligvis, at terrænvoldene er for lave til at blokere for traﬁkstøjen ind i Kildeparken, og at
de ligger et stykke fra vejen sammenlignet
med, hvor tæt en støjskærm kan placeres.

STØJBEREGNING - VEJTRAFIK 2020
Fremskrevet støjudbredelse fra vejene omkring Kildeparken (ÅrsDøgnsTrafik)

Støj målt i [dB(A)]

Grænseværdi for boliger <58 dB

Humlebakken

12.500 ÅDT

(64 km/t)

Grænseværdi for kontor < 68 dB

Tranholmvej

12.100 ÅDT

(65 km/t)

Beregningsområde

Smedegårdsvej

4.800 ÅDT

(60 km/t)

Budumvej

5.000 ÅDT

(60 km/t)

under 58
58-63
63-68
68-73
73-78
78-83
over 83

TRAFIKSTØJ
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Smedegårdsvej

Budumvej

Blåkildevej

Ravnkildevej

Eksempler på støjskærme, som har et landskabeligt udtryk
Urbane støjskærme i glas minimerer skærmen som visuel barriere
Tranholmvej
Humlebakken

Støjskærm

Fyrkildevej

Snit A-A

Scenarie 2020 med støjskærm
For at reducere traﬁkstøjen ved boligerne
omkring Fyrkildevej er der i dette scenarie
opsat en støjskærm på 3 m langs Tranholmvej og dele af Humlebakken.

Der er ikke medregnet, at der evt. inden
år 2020 kan være lagt nyere type asfalt på
vejen, som vil give en støjdæmpning på ca.
2 dB.

Som det fremgår af diagrammet, reducerer
skærmen traﬁkstøjen ned til maksimalt 5863 dB imellem etageblokkene.

Støjskærmen kan udformes på ﬂere måder
og kan have forskellige udtryk, alt efter
hvad man ønsker, og hvilken kontekst de
indplaceres i.

Etageboliger - Fyrkildevej

Tranholmvej

Der er her vist eksempler på forskellige
støjskærme. Nogle, som har et meget urbant udtryk, og andre, som er beplantet og
har et mere landskabeligt udtryk.

Støjskærm

Terrænet er beregnet som akustisk hårdt.
Hvis nogle arealer bliver/er bløde (græs), vil
det reducere støjen lidt. Terrænet er valgt
“rimeligt” hårdt for bymæssig bebyggelse
iht. Miljøministeriets vejledning nr. 4 2006.

Træskærmen har et mere tungt udtryk og kan udformes på mange måder

Snit A-A, scenarie 2020 med støjskærm
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Revner i murværk

Jorddækket facade

Jorddækket facade

Lunker på tag

Gårdhuse
Gårdhusene er opført som traditionelt
murværksbyggeri. Ydervægge er udført
med for- og bagvæg af teglsten, og indvendige vægge er ligeledes opført i 110 mm
teglsten. Facaden mod gårdhaven er udført
i let PVC-facadeparti. Hulmuren er kun ca.
70 mm, hvilket betyder at, gårdhusene er
ringe isoleret. Derudover er der konstateret
mange kuldebroer, bl.a. ved loft, gulv og i
hjørner. Der er stor variation i terræn ved
gårdhusene. Dette betyder, at nogle huse
har en stor jorddækning på facaderne og
som følge deraf en stor fugtpåvirkning.
Et gennemgående problem i alle gårdhusene er fugt. Fugten skyldes kondens, der
opstår som følge af den ringe hulmursisolering og den store mængde af kuldebroer
i facaderne. Der er konstateret skimmel-

vækst i husene af varierende karakter;
værst ser det ud med huse, der er delvist
jorddækkede, hvilket også var at forvente.
Gårdhusene gennemgik en renovering
i 1986, hvor det blev forsøgt at afhjælpe
fugtproblemer ved at udføre dræn langs
facaden. Det blev dog i 1991 konstateret,
at dette dræn ikke var udført korrekt, og
derfor ikke har den ønskede virkning.
I 1986 blev der ligeledes lavet ny tagkonstruktion, hvor taget blev ændret fra
ventileret koldt tag til uventileret varmt tag.
Tagkonstruktionen fremstår i dag sund og
uden skadelig nedbrydning.
For at bringe gårdhusene op til nuværende
standarder kræver det en forøgelse af isoleringen i facaden samt en fjernelse af fugtpåvirkningen fra jorden på de jorddækkede

Skimmel

huse. Dette kræver, at formuren fjernes,
og hulmursisoleringen øges betragteligt,
hvorefter ny formur etableres. For at fjerne
fugtpåvirkningen fra jorden kræver det enten en gennemgribende terrænregulering,
eller at der støbes en støttemur og laves
dræn langs de jorddækkede facader.
Svigt og skader, ud over ovennævnte, kan
angives som følger:
•

Nedbrudte havemure ved gårdhuse.

•

Forkert udførte dræn langs gårdhuse.

•

For højt beliggende badeværelsesgulv i
renoverede badeværelser.

•

Revner i murværk på gårdhuse, bl.a.
som følge af mangelfuld forankring af
taget.

•

For ringe fald på gårdhusenes tagdækning.

Væsentlige nedslidte bygningsdele med
ringe restlevetid omfatter følgende:
•

Lette facader på gårdhuse.

•

Vandledninger i terræn (dokumenteret
ved konstaterede rørbrud).

•

Kloakledninger i terræn (tilstopper ofte).
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Blokke
Blokkene er udført som traditionelt betonelementbyggeri, med bærende tværvægge
og gavle, samt indvendigt stabiliserende
langsgående vægge. Facader er sandwichelementer med en hulmurstykkelse
på ca. 50 mm. Dette betyder, at blokkene
er dårligt isolerede, og derudover er der
konstateret mange kuldebroer, bl.a. ved
elementsamlinger, gulv og loft, samt ved
vinduesfalse. Dette medfører trækgener og
et meget stort varmeforbrug. Der er ikke
konstateret problemer med skimmelvækst
til trods for risikoen for kondensdannelse
på de meget kolde overfader.
TH780380.SIT • 11:28 AM • 9-12-2010 •

Lokalitet:

Stue

Tagkonstruktionen er renoveret i både 1986
og 2004 og fremstår i dag sund og med
lang holdbarhed tilbage. Altanbrystninger
er nedbrudte og kræver renovering.

Line 4

Min. Temp. 18,7°C
Max. Temp. 20,5°C
Delta Temp. 1,6°C

Billederne viser en termograﬁsk registrering af en lejlighed i Kildeparken, der viser at lejligheden er dårligt isoleret med mange
kuldebroer ved bl.a. elementsamlinger, gulv og loft.

Sokkel

Altanbrystning

Skimmel

For at bringe blokkene op på en tilfredsstillende standard kræves en renovering
af facaden, hvor isoleringstykkelsen øges.
Den statiske model for blokkene gør, at
facader kan fjernes, uden at det går ud over
bygningens stabilitet. Dette åbner op for
gode muligheder for at udføre en ny og
tilfredsstillende klimaskærm.

2.75 m
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Svigt og skader, ud over ovennævnte, kan
angives som følger:
239 m3

0.5 m

Kælderydervægge med skader på
betonkonstruktion og med mange
afskalninger.

217 m3

Væsentlige nedslidte bygningsdele med
ringe restlevetid omfatter følgende:
•

Brystningselementer på altaner.

•

Vandledninger i terræn (dokumenteret
ved konstaterede rørbrud).

•

117 m3

Forplader på sandwichelementer pga.
afskalning ved vinduesfals.

•

Kloakledninger i terræn (tilstopper ofte).

291 m3

506 m3

3.5 m

243 m3

350 m3

1199 m3

A
246 m3

redde

1727 m3

1m

•

B

dde
de

•

Faldrør (hvor erfaringer fra lignende
byggerier typisk viser omfattende
tæring og dermed ringe restlevetid).
Vandindstallationer i bygninger, som
ligeledes, på baggrund af erfaringer
fra lignende byggerier med samme
alder, vil have en begrænset restlevetid,
hvilket bekræftes af oplysninger om
rørbrud.

dde
e

5m

0,5 m dybde - 2,75 m bredde

2m

•

0,8 m dybde - 3,20 bredde
1 m dybde - 3,50 bredde
1,5 m højde - 4,25 bredde
2 m højde - 5 m bredde

Illustrationen viser hvor i Kildeparken der er jorddækket murværk. Særligt i de sydligste gårdhuse er der fugtproblemer som følge af jorddækkede facader.

A

B
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RENOVERINGSSTRATEGI
INTRO
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Konfetistrategien - hvordan udmøntes den...

FRA LØSNINGSKATALOG TIL HELHEDSPLAN
Renoveringsstrategien tager sit udgangspunkt i en byggeteknisk vurdering af
renoveringsbehovet. Et vigtigt formål med
renoveringsstrategien for netop Kildeparken
er imidlertid også at fastlægge, hvordan der
skabes en variation i renoveringsløsningerne
af de mange ensartede boliger og byrum, og
hvordan denne variation bedst muligt disponeres og fordeles i området.
Boligsocialt er det et væsentligt delmål med
renoveringen, at boligområdet i fremtiden vil
tilbyde et bredt udbud af forskellige boliger,
boligfællesskaber, byrum og bygninger, samt
at det vil opleves som et diﬀerentieret boligområde.

Fra løsningskatalog til helhedsplan

Variation

Ejerskab og tilhørsforhold

Valget af de speciﬁkke løsninger og fordelingen af forskellige løsninger i området
afhænger af den valgte renoveringsstrategi.
Renoveringsstrategien fastlægger principper,
strukturering og fordeling af de forskellige
renoveringsløsninger i helhedsplanen.

Med renoveringsstrategien skabes en række
mindre bykvarterer i området. Facader, bygningsudformning, byrum m.m. kan bidrage til
at deﬁnere det enkelte kvarter og adskille det
fra områdets øvrige kvarterer.

Med den rigtige grad af variation brydes den
ensartethed, der præger Kildeparken i dag,
i mindre fællesskaber, der kan bidrage til at
skabe lokalt tilhørsforhold og ejerskab og
følelsen af, at ”her bor jeg” .

For at renoveringsstrategien bliver succesfuld,
er det vigtigt at ramme den rigtige grad af
variation, således at Kildeparken opleves som
et smukt, varieret og diverst område, uden
dog at blive for spraglet eller sammensat.
Størrelsen på de enheder man deﬁnerer er i
den sammenhæng afgørende.

Størrelsen på områdets nye kvarterer er
meget vigtig i forhold til at skabe den rette
oplevelse af ejerskab og tilhørsforhold. Bliver
det enkelte kvarter eksempelvis for stort,
begrænses oplevelsen af ejerskab, nærhed,
nabo- og fællesskaber for den enkelte beboer.

Renoveringsstrategien danner således grundlaget for det videre udviklingsarbejde.
For at sikre, at strategien bliver robust, er det
vigigt, at den bygges op omkring en klar og
letopfattelig logik.
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MULIGHEDER VED RENOVERING AF GÅRDHUSE
Øget boligudbud
Som tidligere nævnt er Kildeparkens 155
gårdhuse nærmest fuldstændigt ens i deres
udformning. Ved en renovering af området er
et af målene at øge boligudbudet, så man i
fremtidens Kildeparken skal kunne tilbyde en
bred vifte af forskellige boligtyper.
Det kan f.eks. handle om ﬂere større boliger,
mindre boliger, eller boliger med særlige
rumlige kvaliteter.

Aktive & identitetsskabende byrum
De centrale byrum kan tranformeres fra at
være passive og øde transitrum til at være
aktive byrum, der kan samle områdets beboere. I byrummene kan samlende funktioner
som legepladser eller fælleshuse placeres.
Byrummene kan bidrage til at skabe identitet
og tilhørsforhold i den enkelte enklave.

Respekt for bygningernes placering i
landskabet
I modsætning til etagebygningerne ligger
gårdhusene smukt i landskabet, og deres placering følger i stor udstrækning landskabets
topograﬁ.
Ved transformation af gårdhusene bør der
derfor tages særlig hensyn til landskabet, så
forholdet mellem bygninger og landskab ikke
ødelægges.

GÅRDHUSE
79

SCENARIE A. 13 ENKLAVER
Maksimal diﬀerentiering mellem enklaverne.
Den enkelte enklaves særpræg og identitet
understreges ved, at hver enklave udvikles
med forskellige byrumsdesign, facadematerialer, bygningstransformationsscenarier etc.,
som diﬀerentierer sig fra de andre enklaver,
men er relativt ensartede inden for den enkelte enklave.

+ Strategien maksimerer diﬀerentiering på
enklaveniveau.
-

Løsningen mangler strategi for variation
inden for den enkelte enklave.

Således deles området op i 13 kvarterer - hver
omkring ét enkelt torv. Inden for det enkelte
kvarter forekommer kun mindre variationer.

SCENARIE B. 13 ENKLAVER, LIGHT
Gårdhusene forbliver grundlæggende ens i
udtryk og udformning, hvilket blandt andet
betyder, at facaderne ikke ændres markant.
Der lægges særlig vægt på, at bygningernes
udtryk ud til det omkringliggende landskab
ikke forandres markant.
Diﬀerentieringen mellem enklaverne består
primært i udformningen af forskellige byrum.
Byrummene i den enkelte enklave udformes
gennem en proces, hvor indbyggerne i enklaven inddrages.

+ Strategien harmonerer godt med det
egentlige byggetekniske renoveringsbehov.
+ Strategien er ﬂeksibel og kan udvikles
over tid og i samarbejde med beboernes ønsker.
+ Strategien skaber variation i boligudbud
inden for den enkelte enklave.

Bygningstypologiske forandringer spredes
mere eller mindre jævnt over området, således at der skabes variation i boligudbud såvel
som oplevelsesmæssig variation inden for
den enkelte enklave. Større forandringer kan
i højere udstrækning gennemføres ud mod
vejen.
Mulighed for at kombinere med enkeltstående ombygning i enkelte enklave med f.eks.
ældreboliger.
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MULIGHEDER VED RENOVERING AF ETAGEHUSENE
Øget boligudbud

Aktive & identitetsskabende byrum

Der er få typer af lejligheder i etagebygningerne, og de er forholdvis ens i deres
udformning. Et formål med renoveringen af
Kildeparken kunne være at øge boligudbuddet så fremtidens beboere vil kunne tilbydes
ﬂere boligmuligheder.
Inden for etagebygningernes ﬂeksible struktur kan man f.eks. lave større boliger, dobbelthøje rum, tagterasser, boliger med indgang
fra gaden og meget mere.

Ligesom i gårdhusene er der store muligheder i at transformere etagebygningernes
centrale byrum, som i dag er store, øde og
mennesketomme.
Med en ny udformning og nye funktioner kan
de blive attraktive og aktive samlingssteder
for beboerne i den enkelte enklave.

Nye ankomstsituationer
Nye facader
Etagebygningernes facader har behov for
renovering. Deres isoleringsevne er for ringe,
og de har for mange kuldebroer. Desuden
har de små vindueshuller, hvilket giver mørke
rum inde bagved.
En renovering af facaderne vil derfor både
have til formål at forbedre facadernes isoleringsevne, og at åbne facaderne for at få
lysere lejligheder med bedre kontakt mellem
ude og inde.
En af de helt store gevinster ved en facaderenovering vil være muligheden for at skabe en
udtryksmæssig variation mellem blokkene.

I dag ankommer man til etageblokkene via en
sti langs bygningernes indgangsside. Denne
ankomst virker ikke imødekommende, og
rummet mellem bygningerne virker øde og
utrygt.
Ved en renovering kunne dette rum omdannes til et attraktivt ankomst- og opholdareal
for beboerne.

ETAGEBOLIGER
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SCENARIE A. TO KVARTERER
Området deles op i to forskellige kvarterer.
Et i den nordlige del af området og et i den
sydlige del. Karakteren i de to kvarterer bliver
markant forskellige fra hinanden, mens
facader, byrum og bygningstransformationer
vælges, så der skabes sammenhæng inden for
det enkelte kvarter.

+ Strategien repræsenterer et klart og letforståeligt koncept med to mindre bydele.
-

Diﬀerentieringen i to kvarterer fremstår
ikke tilstrækkelig til at skabe mindre
fællesskaber, lokalt ejerskab og lokale
tilhørsforhold, idet hvert kvarter stadig
rummer op mod 600 boliger.

Kvarteret i den sydlige del af området ligger
ud mod Humlebakken, i nærheden af nye og
eksisterende byfunktioner og får derfor en
mere udpræget bymæssig karakter, hvorimod
området i nord får en mere grøn forstadskarakter.
Det enkelte kvarter kan dele et ydre materialefælleskab i valg af facademateriale, mens
den øvrige facadeløsning og boligrenovering
kan variere.

SCENARIE B. SEKS KVARTERER
Den enkelte enklaves særpræg og identitet
understreges ved, at hver enklave udvikles
med ens facadematerialer, bygningstransformationsscenarier etc. samt med byrumsløsninger, der er forskellige fra de andre enklaver.
Således opdeles området op i 6 mindre kvarterer - ét omkring hvert centralt byrum.

+ Strategien er klar og letforståelig.

-

Den enkelte enklave vil stadig udgøre for
stor en enhed til at skabe lokal nærhed og
fællesskab og tilhørsforhold.

Inden for det enkelte kvarter forekommer kun
mindre variationer. Det kunne f. eks. betyde,
at facadematerialerne inden for det enkelte
kvarter er ens, men at bygningernes boligrenovering og facadeudformning i øvrigt skifter
fra den ene til den anden.

-

Der mangler muligheder for eller redskaber til at arbejde målrettet med mindre
fællesskaber i bebyggelsen.

+ Den er velintegreret i områdets eksisterende struktur.
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C. SEKS KVARTERER, MED
MINDRE NABOSKABER
Dette forslag stræber efter at skabe fælles- og naboskaber i forskellige niveauer
gennem at skelne mellem løsninger på
byrums- og på bygningsniveau.
Udformningen af de centrale pladsrum bruges til at understrege fællesskabet omkring
det enkelte torv og skaber således seks
kvarterer med hver deres identitet.
Inden for disse seks kvarterer kan dog både
bygningernes udformning og facader samt
udformningen af bygningerne nærmiljø
variere, således at mindre fællesskaber
opstår.
Variationen inden for de seks kvarterer
kunne delvis styres af konkrete forudsætninger som muligheden for at etablere veje
mellem bygninger, lys- og udsigtsforhold
m.m.

D. MAKSIMAL VARIATION
Maksimal diﬀerentiering i området. Alle
bygninger og byrum udvikles forskelligt og
mere eller mindre uafhængigt af hinanden
for at skabe maksimal variation i området.

TILHØRSFORHOLD PÅ FLERE NIVEAUER
Kildeparken rummer mulighed for fællesskaber og tilhørsforhold på ﬂere niveauer.
Overordnet har alle beboere det til fælles,
at de bor i Kildeparken, men det er kun et
af ﬂere niveauer, som man som beboer kan
identiﬁcere sig med. Det næste niveau er,
om man bor i nord eller syd, om man bor i
etagebolig eller gårdhus, i hvilken enklave
man bor, i hvilket etagehus, og endelig
hvilken bolig man bor i, som er det mindste
fællesskab/enhed.
De forskellige niveauer rummer mulighed
for tilhørsforhold og fællesskab på forskellige måder, og er en kvalitet for beboerne
i Kildeparken, fordi det giver mulighed for,
at man på individuelt plan kan engagere
og identiﬁcere sig med det fællesskab, som
man føler sig mest knyttet til - om det så er
den enklave, man bor i, eller om det er, at
man bor i Kildeparken.

Etagebolig
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Kildeparken

Nord/syd

Gårdhus

Enklave

Det enkelte etagehus

Boligen
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NYE ANKOMSTSITUATIONER
Eksisterende situation
Når man ankommer til sit hjem i Kildeparken,
kommer man til sin bolig på stier fra det centrale byrum ud til den enkelte bolig. Stierne er
placeret på den nordlige eller østlige side af
bygningen.
Mellemrummet mellem blokkene er disponeret, så der i den ene side af rummet er sti
og i den anden den modsatte bygnings have.
Derimellem er der ofte et grønt mellemrum,
som er delvis beplantet. Dette mellemrum
fremstår som et ejerløst overskudsareal, der
hverken kan bruges til færdsel eller ophold.
Bygningerne kan siges at vende den åbne
forside mod baghaven, mens den lukkede
bagside vender mod ankomsten.

Delt have, Ryesgade, Aalborg

Kombination af privat og fælles have, Brumleby, København

Denne situation har ﬂere uheldige bivirkninger. Dels skaber det en lukket, øde og uimødekommende ankomstsituation, der bevirker
utryghed og mangel på kontakt mellem stien
og boligerne, og dels skaber det en situation
uden nogen kontakt imellem de enkelte bygninger og beboerne i dem.
Ved et hurtigt kig ud i landet og verden kan
man ﬁnde en række eksempler på boligbebyggelse i sammenlignelig skala, hvor
bygningernes placering i forhold til hinanden
minder om Kildeparken, men hvor ankomstarealet er løst på andre og mere attraktive
måder.

I Kartoﬀelrækkerne i København er bygningerne organiseret, så de vender have
mod have og indgang mod indgang. Man
ankommer ad en stillevej på boligernes indgangsside, og en lille forhave mellem vej og
indgang skaber en naturlig overgang mellem
det oﬀentlige og private rum.
I boligbebyggelsen i Ryesgade i Aalborg deler
beboerne i den enkelte opgang en have.
Afhængig af opgangens placering i bebyggelsen er denne have enten placeret centralt i
gårdrummet eller mod gaden. Visse opgange
har begge dele.
Haverne er afgrænset fra hinanden og fællesarealerne med enkle hække og hegn.
I Brumleby i København er der en stor fælles
have mellem bygningerne, der deles af alle
beboere. Dette kombineres med små private
haver til den sydlige side af bygningen.

Stillevej mellem bygninger, Kartoffelrækkerne, Købehavn
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Kortlægning af terrænfald
(Placering af rækkehuse og andre boliger med niveaufri adgang)

Snit A

Snit B

TERRÆNFALD
•

Bygningerne er udformet således, at
havesiden ligger ca. 1 meter højere end
til indgangssiden.

•

I de tilfælde hvor bygningerne ligger
i skrånende terræn, optages bygningernes niveauforskel af terrænets fald,
hvilket betyder, at området mellem
bygningerne er ﬂadt (snit A). I de
tilfælde hvor bygningerne ligger i ﬂadt
eller svagt skrånende terræn, kommer
bygningernes niveauforskel til udtryk i
terrænbearbejdningen i bygningernes
mellemrum (Snit B).

•

Bygningernes varierede placering i
forhold til landskabet påvirker mulighederne for etablering af fælles haver
og veje mellem bygninger.

Fladt terræn
Det hævede jordniveau på havesiden ﬂyttes
(i hvert andet tilfælde) til den anden side
af bygningen, således at alle boliger får
niveaufri adgang til haven.
+ Niveaufri adgang til haven fra alle boliger.
-

Kræver omfattende terrænbearbejdning.

-

Kældre fjernes.

Faldende terræn, model 1
Eksisterende situation.
+ Kræver ingen terrænbearbejdning.
+ Billig løsning.

Faldende terræn, model 2
Eksisterende situation, men jord tilføjes til
havesiden, således at der bliver niveaufri
adgang til haven fra alle boliger.
+ Niveaufri adgang til haven.
+ Niveaufri adgang til både have og gade i
hver anden bygning.

VEJE MELLEM BYGNINGER

-

Kræver omfattende terrænbearbejdning.

Konklusion:
Veje mellem bygninger kan i princippet
etableres mellem alle bygninger.
I faldende terræn kan der nemt og billigt
etableres veje uden at skulle ﬂytte jord. I
ﬂadt terræn kan der til gengæld gennem
ﬂytning af jord etableres niveaufriadgang til
haven fra alle boliger.
Der er således fordele og ulemper i begge
situationer, og valget af steder for etablering af veje bør derfor i højere grad afhænge af andre faktorer såsom bygningernes
orientering i forhold til verdenshjørnerne
og muligheden for at etablere vendepladser.
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Sommer
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10.30

12.00

13.30

15.00

9.00

10.30

12.00

13.30

15.00

9.00

10.30

12.00

13.30

15.00

Vinter

Forår/efterår

9.00

SOL & SKYGGE
Diagrammet herover viser, hvordan bygningernes skygger i en enkelt enklave falder på forskellige tidspunkter af døgnet og
på forskellige årstider.
Konklusion: I de nord/sydvendte bebyggelser kan der ændres på orienteringen
af haver, indgangspartier etc. uden at gå
væsentligt på kompromis med opholdskvaliteterne. I de øst/vestvendte bygninger
skal bygningernes forside og have fortsat
ligge mod syd.

89

VEJE MELLEM BYGNINGER
Konklusionen på sol- og skyggestudiet viser, at det for de nord/sydvendte blokke er
muligt at ændre bygningernes orientering
unden at forringe lysindfaldet væsentligt.
Det betyder også, at det mellem disse blokke er muligt at etablere nye veje. Diagrammet herover viser de 31 mellemrum, hvor
det vil være muligt at etablere adgangsveje.
Mulighederne herfor styres dog af andre
faktorer såsom eksisterende bebyggelse
(fælleshuse) og plads til at etablere vendepladser, hvilket bør undersøges nærmere i
projektets næste fase.
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NIVEAUFRI ADGANG
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A. INDGANG FRA HAVESIDEN

Plan af eksistererende lejligheder

Den nemmeste måde at skabe lejligheder
med niveaufri adgang er ved at ﬂytte stuelejlighedernes indgang til havesiden. Dette
er særligt hensigtsmæssigt at gøre, når bygninger er placerede på skrånende terræn,
således at arealet mellem bygninger er ﬂadt
(se foregående sider).
Med mindre modiﬁceringer af lejlighedsplanerne kan de tilpasses den nye indgangssitation.

Eksempel på, hvordan nye lejlighedsplaner kan
tilpasses nye indgangssituationer

B. DIREKTE ADGANG TIL 1. SALS LEJLIGHEDER

I de tilfælde hvor stuelejlighederne får
direkte niveaufri adgang fra havesiden,
kan der etableres direkte adgang til 1. sals
lejlighederne via en ekstern trappe. Hvilket
giver mulighed for at omdanne det eksisterende trapperum til et ekstra værelse inde i
lejligheden.

Ved at etablere direkte indgang til 1. sals lejlighederne via ekstern trappe kan det eksisterende
trapperum omdannes til et ekstra værelse

TILGÆNGELIGHED
NIVEAUFRI ADGANG
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E. DIREKTE ADGANG TIL 1. SALS LEJLIGHEDER

I de tilfælde hvor stuelejlighederne får
direkte niveaufri adgang fra havesiden, kan
der også etableres direkte adgang med
indvendig trappe til 1. sals lejlighederne fra
den nuværende indgangsside.
På den måde får alle lejligheder direkte
indgang fra gadeplan.
Løsningen kan evt. kombineres med
udvidelse af 1. sals lejlighederne med en
penthouse udbygning på 2. sal.

D. NIVEAUFRI ADGANG MED RAMPE

Med en rampe eller jordopfyldning kan der
etableres direkte og niveaufri adgang til
stuelejlighederne til bygningernes nuværende indgangsside.

Det skal dog bemærkes, at denne omstrukturering af trapperne lukker den direkte
nedgang til kælderen fra opgangene, hvorefter der kun vil være udendørs adgange.
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TILGÆNGELIGHED
NIVEAUFRI ADGANG MED ELEVATOR
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E. ELEVATOR TIL EKSISTERENDE LEJLIGHEDER

Der kan forholdvis enkelt etableres elevatorer, der skaber tilgængelighed til både
stue- og 1. sals lejligheder.

Elevator inden for det eksisterende bygningsvolumen.

Elevatorerne kan etableres enten uden på
eller inde i det eksisterende bygningsvolumen. I begge tilfælde kræver det, at et af
værelserne omdannes til fælles cirkulationsrum.
Derudover kræver det ingen store forandringer i lejlighedsplanernes udforming,
og elevatorerne kan forbindes med det
eksisterende trapperum.
Elevator uden på det eksisterende bygningsvolumen.

F. TAGLEJLIGHEDER MED ELEVATOR
Elevatorløsningen kan kombineres med
etableringen af nye tagboliger i blokkene.

Taglejligheder med elevator.

TILGÆNGELIGHED
NIVEAUFRI ADGANG
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NYE BYGGEMULIGHEDER
Som redskab til at skabe et mere varieret
byområde er nybyggeri en oplagt mulighed.
Ved at bygge nyt kan tætheden øges på
udvalgte steder, mens andre områder kan
blive ved med at have den samme lave
tæthedgrad som i dag (eller lavere).
Nybyggeri giver samtidig mulighed for at
tilføje helt nye boligtyper, funktioner og
kvaliteter til området. Tilsammen kan disse
muligheder være med til at sikre, at området appellerer til en bredere målgruppe,
end den, der i dag bor i området.
Nybyggeri har også en signalværdi og kan
bidrage til at signalere områdets positive
forandring til omverdenen. I den sammenhæng er det vigtigt, at evt. nyt bygggeri
udtrykker og understøtter de rigtige værdier for fremtidens Kildeparken.
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UDSIGT
96
Udsigt & synlighed
Kildeparken ligger på en højderyg, og
områdets terræn falder forholdvis meget.
Terrænforholdene i kombination med den
forholdsvis lave bebyggelse bevirker, at der
ﬂere steder, særligt i den nordlige del af
området, er udsigt langt ud over omgivelserne.
Ved etablering af en ny boligbebyggelse
kan netop udsigten fra den enkelte bolig
blive en kvalitet, der kan tiltrække nye beboere til området. Det taler for, at der ved
planlægning af ny bebyggelse tages hensyn til såvel den eksisterende bebyggelse
som til de kvaliteter, den nye bebyggelse
kan få.

Kommunalt ejet jord, hvorpå det vil være
muligt at placere bebyggelse til erhvervsfunktioner
(Punkt 1)
Bebyggelse i forbindelse med den nye
aktivitetszone
Meget synlig placering fra parkrum og
Humlebakken. Kan give god kontakt mellem boliger og parkrum. Alle tre placeringer
skal tænkes sammen med nedrivningsscenarier i forbindelse med etablering af vej
igennem eksisterende byggeri.
(Punkt 10,11,12 & 13)

Den nye bebyggelse kan have en signalværdi og markere, at her sker der noget nyt
og spændende.
Udsigt fra eksisterende bebyggelse
En af de foreslåede bygningstransformationer går ud på at bygge oven på den
eksisterende bebyggelse. Dette kan gøres
enten som en udvidelse af de eksisterende
boliger til halvandet eller toplansboliger,
eller det kan gøres i form af nye tagboliger.

Udsigt fra eksisterende bebyggelse

En udvidelse i højden kan ske på de bygninger, der er placeret yderst i enklaverne
(se diagram til højre). Herfra vil den nye
bebyggelse markere sig på afstand, og der
vil være fri udsigt udover omgivelserne.

3

9

7

4

6
4

Mulig placering af ny bebyggelse

8
5

I diagrammet til højre ses en række mulige
placeringer for nye bebyggelser, som tilgodeser forskellige kriterier. Det kunne f.eks.
være:
Signalværdi til omgivelserne
Bebyggelse, der vil kunne ses fra de traﬁkerede veje Smedegårdsvej og Humlebakken
(Punkt 1,2 & 3)

13

10

1
12

11

Fortættelse langs eksisterende veje
(Punkt 4,5 & 6)
Fortætning i centrale byrum
(Punkt 7,8 & 9)

2

Ny bebyggelse med udsigt
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NYE BYGGEMULIGHEDER

Punkthusbebyggelse i det centrale
byrum

Karrebebyggelse i det centrale byrum

Eftersom Kildeparkens areal er ret ekstensivt udnyttet, er der plads til ny bebyggelse mange steder. Ved placeringen og
udformningen af ny bebyggelse bør man
ikke kun tænke over, hvordan man skaber
kvalitet for de nye funktioner, men snarere
spørge, hvad den nye udvikling kan gøre
for Kildeparken.

Ny bebyggelse integreret i den eksisterende bebyggelse kan udformes på mange
forskellige måder. I punkthusbebyggelse
kan der skabes boliger med udsigt, evt. omkring et miljø af intime gård- og pladsrum
mellem bygningerne. Med en karrébebyggelse, der fylder rummet ud, kan der skabes
et reelt gaderum mellem den nye og eksisterende bebyggelse.

I dette hæfte er der identiﬁceret to overordnede placeringsmuligheder, hvor ny
bebyggelse kan bidrage til at forbedre miljøet i det område, hvor den placeres, så der
opstår synergi mellem ny og eksisterende
bebyggelse. Placeringerne er hhv. som
integreret i den eksisterende bebyggelse
på de centrale pladser, eller i det åbne
landskabsrum omkring den eksisterende
bebyggelse.

Bebyggelse i landskabet kan enten tænkes
som tårne, klynger eller enkeltstående pavillioner i landskabet. Alle kan de medvirke
til at skabe mere kontakt mellem kvarterets
funktioner, livet i husene og landskabet
omkring, ligesom de kan bidrage til at aktivere og skabe liv i de store landskabsrum.

Bebyggelse i landskabsrummet

AKTIVE FÆLLESFUNKTIONER

Aktive fællesfunktioner: f.eks fællesfaciliteter eller børneinstitutioner som en del af
enklaven

HÆVEDE UDENDØRS FÆLLESRUM ELLER
TERRASSER

Tagterrasser og altaner

Kildeparkens tre fælleshuse er i dag placeret ud til vejene og ligger spredt imellem
bebyggelsens enkaver. De servicerer et
temmelig stort opland af beboere, men er
placeret uden for de eksisterende pladser
og centralrum, og de understøtter derfor i
mindre grad fællesskaberne inden for disse.

fælleshusene opnå en central placering og
dermed få en samlende funktion for beboerne i den enkelte enklave/kvarter.

Aktiviteterne i fælleshusene kan således
være svære at integrere og synliggøre som
en del af det oplevede fællesskab i bebyggelsens enklaver.

Fællesfunktionerne kan med fordel integreres i landskabsbearbejdningen eller i
stueetagen af en ny bolig- eller kontorbebyggelse.

Fælleshusene kan kombineres med andre
fælles funktioner såsom værksteder, sportsfaciliteter eller foreningslokaler.

Tagterrasser og fælles gårdrum

For at give de nye boliger særlige kvaliteter
kan der etableres udendørsarealer i form af
terrasser, hævede gårdrum eller hængende
haver.

Dette greb vil være særligt aktuelt i de tilfælde, hvor den nye bebyggelse er placeret
inde i de eksisterende enklaver.

Udendørsarealerne kan enten være fællesarealer, private haver eller en kombination.
Haverne vil bidrage til at skabe synlige
opholdsrum og aktiviteter som en del af
bygningernes udtryk samt skabe rekreativ
værdi for fremtidige beboere.

Ved en transformation af hele området
kan det blive aktuelt at nedlægge de
eksisterende fælleshuse for at etablere nye
inde i de centrale byrum. På den måde kan

KILDEPARKEN 2020 | FORUDSÆTNINGSRAPPORT

99

100

BEDRE PARKERING

Parkering på fladen

BOLIGER MED UDSIGT

Parkering etableres i stueetagen

Med ny bebyggelse får man behov for
mere parkering. I de tilfælde hvor den nye
bebyggelse placeres i enklavernes centrale
byrum, bliver man også nødt til at fjerne
noget af den eksisterende parkering.
For at opfylde fremtidige parkeringsbehov
må den måde, hvorpå parkeringen organiseres i dag, gentænkes. Det kan delvis løses
ved at etablere veje med parkering mellem
bygningerne, men andre parkeringsløsninger må også i spil. Det kan f.eks. være i form
af parkering i stueetagen i den eksisterende
bebyggelse, langs vejen, der omkranser
den nye bebyggelse, eller i parkeringslommer, der er integreret i bebyggelsen.

Mindre parkeringslommer i mellemrummene mellem bygningerne

FÆLLESFUNKTIONER I STUEETAGEN

BYGNINGER AF HØJ KVALITET

Fælles funktioner i stueetagen
Fælles funktioner, der bidrager til bydelens
liv, kan med fordel etableres på centrale
placeringer i bebyggelsen stueetage. Herved aktiveres både bygningerne og de
tilstødende uderum, og der skabes en traﬁk
af personer med ærinde i området.

Nybyggeri i Kildeparken kan bidrage til at
højne oplevelsen af kvalitet i bydelen. Erfaringer viser, at brugen af kvalitetsmaterialer
og kvalitetsløsninger i byggeri bidrager til
at skabe stolthed og respekt i lokalområdet,
mens billlige materialer og slitage giver
anledning til øget hærværk og vandalisme.
Nye kvalitetsbyggerier kan således være
med til at skabe lokalt ejerskab, stolthed
og tilhørsforhold i bydelen, ligesom de kan
være med til at vende den gængse opfattelse af området til det bedre.
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GÅRDHUSE

GÅRDHUSE
MULIGHEDER
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indgangen til boligen. Manglende kontakt
mellem boligerne og deres omgivelser
bidrager til at gøre området mere utrygt at
færdes i.

Ring af gårdhuse

På bilernes præmisser

Gårdhusene er organiseret i en ring
omkring etageboligerne, i den nordlige
del af Kildeparken. Der er 84 gårdhuse
langs Blåkildevej og 71 langs Ravnkildevej.
Husene er samlet i klynger af 12 til 18 huse,
omkring et centralt parkeringsrum.

Gårdhusene er organiseret omkring store
centrale parkeringsrum. Derudover er der
parkering i carport ved den enkelte bolig.
Desuden er størstedelen af enklavens fællesareal udformet som parkeringsareal, og
da behovet herfor ikke er til stede, fremstår
fællesarealerne i mange tilfælde tomme og
uden egentlige funktioner.

Alle huse har privat, indhegnet gårdhave.
Haven er omkring 200 m2 og strækker sig
langs hele bygningens facade.

Ingen fælles funktioner

Åben havefacade

Tidligere var der en legeplads i hver
boligenklave i Kildeparken. Disse er i de
senere år blevet fjernet, og der mangler
idag funktioner og aktive mødesteder, hvor
beboerne kan samles og hvor naboskabet
kan trives.

Alle bygninger har åbne facader mod
haven. Bygningerne er generelt orienteret
således, at havefacaden vender mod syd
eller vest.

Hver klynge er på ydersiden omgivet af Kildeparkens fælles parklandskab. Takket være
gårdhusenes organisering er mange af dem
placeret smukt i det skrånende terræn.
Analyser på klyngeniveau tager udgangspunkt i den med rødt markerede boligklynge i Kildeparkens nordøstlige hjørne.
Monotoni
Den overordnede ensartethed og monotoni er et af Kildeparkens store problemer,
som også gør sig gældende for de 155 ens
gårdhuse. Den rationelle og industrialiserede masseproduktion af byggeriet udgjorde
grundlaget for den samlede masterplan,
hvor både byggeriet og landskabet er præget af gentagelser i alle skalaer.

Døde bufferzoner

Den eneste variation imellem dem opstår
i måden hvorpå de er placeret i forhold til
omgivelserne og til hinanden.

Bygningernes lukkede gavle, bagsider og
havemure hindrer visuel kontakt mellem
boligerne og omgivelserne. Denne kontakt
forhindres yderliggere af carporten ved

Den grønne buﬀer, der er etableret mellem boligerne og parkeringsarealet, øger
afstanden mellem beboerne, haven og det
fælles, centrale rum.
Lukkede mure hindrer indblik og udsyn

Syd/vest vendt have

Indirekte indgang
For at komme til bygningens indgang skal
man passere bygningens garage. Ankomstsituation øger yderligere afstanden mellem
boligen og omgivelserne.

velfungerende. Den rumlige organisation er
pragmatisk med alle værelser, fællesarealer,
køkken og toilet mod haven og gangarealet
i den modsatte side af bygningen. Boligerne er til gengæld også ensidigt belyst
og udelukkende orienteret mod haven. Der
mangler et rumligt hierarki og variation
mellem de forskellige rum.Desuden er boligens rum generelt ganske små (værelserne
er kun 7 m2)).
FORANDRINGSPOTENTIALE VED RENOVERING:
Bedre udnyttelse af boligernes
beliggenhed.
Bedre udnyttelse af klyngerne som boligfælleskab.
Større kontakt til landskabet.
Større differentiering i boligudbud.

Smal og aflang bygning
Bygningen er både smal og aﬂang. Det
samlede bygningsareal er ca. 126 m2, men
dårligt disponeret.

Differentiering mellem de respektive
enklaver.
Differentiering af de enkelte boliger.

Boligen
Boligerne i gårdhusene er generelt gode og
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TRANSFORMATIONSNIVEAUER

FACADERENOVERING

BYGNINGSTRANSFORMATION

CENTRALE BYRUM

Det første transformationsniveau er gårdhusenes facader.
Facaderne i de 155 gårdhuse er ens og kendetegnes ved at
have tre lukkede sider i fuldmurede, gule tegl og én åben
side til haven mod syd eller vest. Den åbne side fremstår
i pvc og glaspartier. Derudover er haven omkranset af en
havemur i varierende højde.

Det andet transformationsniveau er transformation af selve
boligen. Boligerne i gårdhusene er generelt velfungerende
boliger med mange - omend små - værelser i forhold til
antallet af kvadratmetre. Den rumlige organisering er
pragmatisk med alle værelser, fællesarealer, køkken og
toilet placeret mod haven og gangarealet i den modsatte
side af bygningen.

Det tredje transformationsniveau er transformationen af de
centrale byrum. Alle gårdhuse er organiseret omkring centrale torv/gårdrum, der også fungerer som vejareal. Denne
organisering skaber grundlag for beboerfællesskaber
omkring det enkelte torv. Antallet af boliger er begrænset,
og alle beboere kan lære hinanden at kende.

De største problemer på facadeniveau består i facadernes
byggetekniske tilstand. De er dårligt isolerede, og der er
problemer med opstigende fugt i murværket.

Desværre fremstår enklavernes centrale rum både tomme
og øde. Rummene er for store, og har ingen eller få aktiviteter og ingen kontakt til boligerne.

De hermetisk lukkede facader og havemurene udgør en
anden udfordring, som kan bearbejdes i forbindelse med
facaderenoveringen.

Et bedre udnyttelse af den centrale plads i kombination
med transformation af facader og boliger vil dels skabe
grundlag for mere liv og fællesskab inden for den enkelte
enklave, men også den enkelte til at skabe variation imellem enklaverne.

FACADERENOVERING
A. ÅBNINGER I
GAVLE OG BAGSIDER

Ved at åbne boligerne op mod omgivelserne kan der skabes bedre lysforhold og
indeklima i den enkelte bolig. Kildeparkens
smukke beplantning og uderum kan give
mere værdi til boligerne, og den visuelle
forbindelse mellem bolig og uderum vil
samtidig bidrage til at synliggøre livet i
Kildeparken. Ligeledes vil en åbning af
gavle give bedre lysforhold i gangene.
Oplevelsen af andre mennesker bidrager
til at skabe tryghed, nærhed og fælleskab i
lokalområdet.

B. MINDRE LUKKEDE
HAVEMURE

Havemurenes udformning og dermed
forholdet mellem have og omgivelser er
meget forskellige i Kildeparken. Der er blevet renoveret i ﬂere omgange, og mange
steder har beboerne selv kompletteret med
plankeværk. I mange tilfælde er havemurene lukket til så meget som muligt for at
maksimere privatheden i haverne.

105

En mindre grad af privathed vil kunne give
udsigt til de landskabelige kvaliteter, området rummer, og det vil kunne give en reelt
nedsat risiko for kriminalitet, hvis det bliver
muligt at holde øje med aktivitet i haverne.

Kingohusene / Jørn Utzon

C. OVENLYS

Lysforholdene i gårdhusenen er generelt
gode - bygningerne er ikke dybe og har
åbne facader mod syd eller vest.
I bygningens mørke gangareal, hvor lyset
ikke trænger ind, ville man med fordel
kunne etablere ovenlys, hvilket også ville
skabe mulighed for at forbedre mulighederne for naturlig ventilation i huset, der i
dag er svært at ventilere.
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A. FLYTNING AF
KØKKEN

I forbindelse med åbningen af gavlfacaderne kan køkkenet ﬂyttes til den del af
boligen, der vender ud mod fællesrummet.
Køkkenet er boligens mest aktive rum, og
ved at ﬂytte det ud mod fællesrummet ville
man bidrage til at skabe mere kontakt mellem bolig og udeareal.
I forlængelse af, at køkkenet ﬂyttes, kan der
gennemføres en række yderliggere forandringer af boligen, f.eks. etablering af en
sekundær indgang i køkkenets gavl eller en
terrasse ud mod fællesrummet, eventuelt
med overdækning.

B. VINKELHUS

Der er i dag få store boliger i Kildeparken.
For en voksende familie, der gerne vil ﬁnde
en bolig større end de 126 m2, er der ingen
muligheder inden for området.

C. EKSTRA ETAGE

En anden måde at udvide boligarealet er
at opføre en førstesal. Denne udvidelse
vil forandre bygningstypologien markant og kan tilføre boligen nye rum med
udsigt over omgivelserne.

Som en løsning på dette problem kan man
derfor udvide enkelte boliger ved at bygge
til vinkelret på den eksisterende bygningskrop.

Denne transformation ville være meget
synlig og dermed bidrage til at skabe
variation inde i bebyggelsen. Ligeledes
vil det blive muligt at se ud over havemuren fra overetagen.

Alternativt kan vinkel opføres som et skur/
udhus.

D. ÆLDREBOLIGER

Gårdhusenklaven kan omdannes til mindre
enheder såsom f.eks. ældreboliger. I det
centrale byrum kan man etablere fælles
faciliteter som f.eks fælles produktionskøkken, ﬁtness, gæsteværelse eller selskabslokaler, og ved at dele bygningerne op i to
kunne man skabe mindre boligstørrelser,
der bedre svarer til ældre menneskers
behov.




BYGNINGERNE DELES I TO DELE

Resultatet er en radikalt omdannet bebyggelse med sin egen struktur og identitet.

OVERDÆKNING

TERRASSE

FLYTNING AF KØKKEN

MINDRE BOLIGENHEDER MED
HVER DERES HAVE

NY INDGANG

CENTRALE BYRUM
A. FÆLLES PLADSRUM
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Ved at udforme det centrale rum som en
stor plads med bymæssige elementer til
rekreation og ophold, skabes et aktivt rum,
hvor det enkelte kvarters beboere kan
mødes, hvor børnene kan lege, og særlige
begivenheder kan fejres.
En stor ﬂade, hvor bilerne kører på fodgængernes præmisser (shared space), etableres,
så den fylder hele rummets bredde. Øvrige
elementer placeres som grønne øer på
ﬂaden. Disse elementer kan f.eks være:
boldbane, fælleshus, gæstehus bål- eller
legeplads.

B. FÆLLES HAVE

C. AKTIVE FORHAVER

Som et alternativ til de private haver
foreslår vi at etablere en fælles have i det
centrale byrum - et slags grønt og frodigt
byrum, hvor beboerne kan mødes og
hænge ud. Fælleshaven kan helt eller delvist plejes af beboerne i det enkelte kvarter
og kan rumme funktioner, som vanskeligt
kan indplaceres i de små haver - f.eks. frugtlund, boldbane, større blomsterbede eller
lignende.

I dag er de centrale byrum ingenmansland,
hvor beboerne hverken oplever tilhørsforhold eller ejerskabsfornemmelse. De
grønne ﬂader foran bygningerne fungerer
kun som barrierer mellem boligen og fællesrummet.
Omdannelsen af disse forarealer til åbne,
private forhaver med terrasser øger ikke
kun havekvaliteten i den enkelte bolig
markant, men skaber desuden et mere aktivt og imødekommende fællesrum under
opsyn.
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Seks enklaver
Der er ialt 73 etagehuse i Kildeparken
organiseret i seks enklaver med 9 til 15
bygninger i hver enklave. Bygningerne i
den enkelte enklave er samlet omkring et
centralt parkeringsrum. Der er tre enklaver i
den nordlige del af området langs Blåkildevej og Ravnkildevej, og tre enklaver langs
Fyrkildevej i syd.
Enklaven med den røde markering er
udvalgt som grundlag for de videre undersøgelser i dette dokument.
Ensartethed

Rummets størrelse gør, at enklaven opleves
som et tomt og øde sted, stort set hele
døgnet.
Forsider og bagsider
Etageboligerne er placeret og orienteret,
således at havesiden altid vender mod syd
eller vest, og ankomstsiden mod nord eller
øst. Således vender den ene blok altid ryggen mod den næste, og rummene mellem
bygningerne fremstår som korridorer uden
liv.
Blinde gavle & døde rum

Åben haveside
Alle bygninger har en åben haveside mod
syd eller vest. Alle stuelejlighederne har til
denne side egen have, og 1. sals lejlighederne har dybe indbyggede altaner.
Lukket indgangsside
Ankomstsiden har små og dybtsiddende
vinduer. Dette medvirker til, at der er
begrænset kontakt mellem boligen og gaderummet, og at denne side opleves som
lukket og afvisende.

Udover at der er en lang og en kort udgave,
er Kildeparkens 73 etagehuse nærmest
fuldstændigt ens i udformning og organisering.

Som tidligere nævnt har alle etageboliger
lukkede gavle, hvilket giver blinde facader
og ikke udnytter muligheden for lys og
udsigt til endelejlighederne.

Passivt fællesrum

Decentraliseret stinet

Bolig

Hvor bilparkeringen er centraliseret, er
fodgængerstierne decentraliserede uden
naturlige mødesteder.

Etagehusenes lejligheder er regulære og
pragmatiske med relativt velfungerende
planer. På grund af bygningernes dybde,
rummenes størrelse og de små vinduesåbninger, opleves lejlighederne dog som
både mørke og tætte. Derudover er lejlighederns rum forholdvis små.

En størrelsessammenligning viser, at enklavens centrale parkeringsrum er lige så stort
som nogle af de centrale pladser i Aalborg
eller endda Rådhuspladsen i København.

Dybe bygninger
Etagebygningerne i Kildeparken måler næsten 13 m i dybden, hvilket er ualmindeligt
dybt i danske sammenhænge og gør lejlighederne mørke. Bygningerne er mellem 40
og 60 m lange.

Der kan skabes større variation i boligmiljøet i den enkelte enklave og enklaverne imellem.
Der kan skabes bedre visuel og fysisk
kontakt mellem boligen, haven og omgivelserne.
Mere liv og aktivitet i de centrale byrum.
Flere fællesfunktioner og mødesteder.
Mere attraktive gademiljøer mellem
bygningerne.

Lukkede gavle

Alle gavle i bygningerne er lukkede. Der
er ingen kontakt mellem boligerne og det
centrale parkeringsrum, hvilket bidrager til,
at dette rum fremstår endnu mere øde og
utrygt.

Etagebygningerne er organiseret omkring
et stort fællesrum, som rummer et parkeringsareal, og hvis eneste aktivitet er legepladsen, der er placeret iblandt parkeringpladserne. På grund af manglende aktivitet
og samlende funktioner er dette et passivt
rum, der fremstår både øde og afvisende.

FORANDRINGSPOTENTIALE VED RENOVERING:

Større rumlig variation i den enkelte bolig samt større variation mellem forskellige boliger.
Lysere boliger.
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TRANSFORMATIONSNIVEAUER

FACADETRANSFORMATION

BOLIGTRANSFORMATION

Det første transformationsniveau er etageboligernes
facader. Facaderne er i dårlig stand, og deres isoleringsevne
lever i ikke op til nutidige krav, primært på grund af for
mange kuldebroer. Derfor er der et reelt og påtrængende
behov for renovering afsamtlige facader på etageboligerne.

Det andet transformationsniveau er transformationer
inden for den enkelte bolig for at skabe større boligmæssige kvaliteter.

Foruden den dårlige isolering giver de meget lukkede
facadeelementer på nordsider og gavle anledning til at
overveje mulighederne for en forbedring af lys- og udsigtsforhold fra boligerne.

Det handler primært om mindre ændringer, der enkelt
og forholdvis billigt kan gennemføres, som at fjerne et
vægstykke eller udvide dørhuller for at skabe en mere
tidssvarende og åben planløsning. Men det kan også være
større transformationer som at tilføje et rum eller fjerne
et dækstykke for at skabe dobbelthøje rum og dermed
boliger i to etager.
Da transformationerne på dette niveau er forholdvis enkle
at gennemføre, vil de formentlig kunne bruges mange
steder i bebyggelsen.

OMBYGNING AF BYGNINGSTYPOLOGIER
Det tredje transformationsniveau er ombygning af
selve bygningsvolumenet. Det er et større indgreb, der
markant ændrer bygningens organisering og udtryk.
Ombygningerne vil primært kunne gennemføres på få og
særligt udvalgte steder i bebyggelsen. De bygninger, der
transformeres på denne måde, bliver ”signalboliger” med
helt andre kvaliteter end dem, man ﬁnder i området i dag.
Således er det ikke mindst disse boliger, der kan tiltrække
nye beboere til området og eﬀektivt kommunikere Kildeparkens forandring til omverden.

VARIATION/DIFFERENTIERING
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TRANSFORMATION AF BYGNINGERNES NÆRMILJØ

TRANFORMATION AF ENKLAVERNES CENTRALE BYRUM

Det fjerde transformationsniveau er ombygning af boligernes nærmiljø. Det handler primært om at forandre mellemrummet mellem bygningerne fra øde overskudsarealer til
aktive og attraktive byrum, hvor fællesskaber kan opstå.

Det femte transformationsniveau er transformation af de
centrale byrum. Dette transformationsniveau rummer et
særligt potentiale for at blive virkeligt identitets- og fællesskabsdannende element for de enkelte kvarterer.

Da forandringerne på dette niveau i mange tilfælde
handler om at vende bygningernes orientering, er de tæt
forbundet med transformationerne på bolig- og bygningsniveau.

En bedre udnyttelse af den centrale plads i kombination
med transformation af facader og boliger vil dels skabe
grundlag for mere liv og fællesskab inden for den enkelte
enklave, dels være et redskab til at diﬀerentiere og variere
udbud og proﬁl enklaverne imellem.
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1. FORPLADE
UDSKIFTES

2. STØRRE
VINDUESHULLER

3. NYE
VINDUESHULLER

4. NYT
FACADEELEMENT

Sandwichelementets bagplade beholdes,
forpladen skiftes ud. Der tillægsisoleres
mellem for- og bagplade.

Sandwichelementets bagplade beholdes,
forpladen skiftes ud, og vindueshullerne
laves større.

Nye huller i eksisterende facade.

Bygningen ”strippes”. Hele sandwichelementet skiftes ud med lette elementer.

Denne metode kan umiddelbart forekomme at være den enkleste renoveringsstrategi, da man beholder en stor del af den
eksisterende facade.

Denne metode udnytter facaderenoveringen til at forbedre indeklima og lysforhold
i lejlighederne. Byggeteknikken sætter dog
begrænsninger, og vindueshullerne kan
maksimal laves 15 cm større til hver side,
hvilket gør, at eﬀekten inde i lejligheden
bliver begrænset.

Nærmere undersøgelser viser dog, at
denne proces er forholdsvis arbejdsintensiv
og ikke rigtigt udnytter fordelene ved
præfabrikeret elementbyggeri, idet hver
del udføres for sig på stedet. Dette er både
omstændeligt og omkostningsfuldt, ikke
mindst da erfaring med denne metode
viser, at de eksisterende facadeelementer i
mange tilfælde med tiden er blevet skæve,
og at de nye frontplader derfor manuelt
skal tilpasses formen på bagpladen.
Da udskæringerne af facadens vindueshuller bevares, udnyttes muligheden for at
forbedre boligens indeklima og lysforhold
ved facaderenoveringen heller ikke.

Samtidigt er metoden endnu mere arbejdsintensiv end forrige metode.

Man kan lave hul i de lukkede gavle ved at
skære hul i facadeelementet.

Etageboligerne i Kildeparken består samlet
af næsten 4000 facadeelementer i kun
fem størrelser. Den høje grad af repetition
betyder at man forholdvis billigt kan
præfabrikere helt nye facadeelementer i
produktionshaller.
Dette giver fuldstændig frihed i udformningen af facaden, hvilket betyder, at den
kan udformes, så det giver bedst mening i
forhold til rummene indenfor.
Friheden i udformningen af facaden betyder også, at man kan opnå en høj grad
af variation, så bygningernes monotone
udtryk kan brydes.

ÅBNINGER I FACADEN
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A. KARNAP

B. BØRNEVINDUE

C. RAMME

D. VINTERHAVE

En karnap giver ekstra kvadratmetre 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.

E. SIDDENICHE

F. FRANSK ALTAN

G. STORT VINDUE

H. SKRIVEBORDSNICHE

Stort vindue med siddeniche (ekstra bred
vindueskarm).

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

Stort vindue - evt med fransk altan

Stort vindue i skrivebordshøjde.

Kildeparkens smukke beplantning og uderum trækkes direkte ind i rummet.
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A. MURTEGLSKALLER

B. TRÆ

C. BETONFORPLADE

2. Facaderenovering

FACADEMATERIALER
115

D. SKIFER

E. METAL

F. KERAMISKE
PLADER
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A. ÅBNING AF
LEJLIGHEDSPLAN

Køkkenet, der i dag er placeret mod nord
i den mørkeste del af lejligheden, ﬂyttes
mod syd, hvor man får et stort køkken kombineret med spisestue.

N

Ved at fjerne de døre, der i dag adskiller
køkkenet fra stuen, bliver lejlighedsplanen
mindre ”kringlet”, og køkken og stue vil
opleves som et stort sammenhængende
rum på tværs af lejligheden.
Nye huller i den lukkede facade gør rummet lysere og øger kontakten med omgivelserne.

B. ÅBNING AF
LEJLIGHEDSPLAN

Den mest almindelige lejlighed i Kildeparken kendetegnes ved et centralt opholdsrum, der giver adgang til køkkenet til den
ene side og stuen til den anden.
Dette er en kvalitet, men de lukkede vægge
og små døråbninger skaber dårlig kontakt
mellem rummene, hvilket gør, at lejligheden opleves som mørk og umoderne.
Ved at gøre disse åbninger større får man
pludselig en mere lys og åben lejlighed,
hvor man nemt kan bevæge sig på tværs af
rummene.

C. EKSTRA VÆRELSE

De etværelses lejligheder, der ligger i stuen,
har både altan og egen have. Dette er selvfølgelig en ualmindelig kvalitet, men det
betyder også, at lejlighedens grundareal
ikke udnyttes så intensivt
Ved at inddrage altanen i lejligheden kan
der skabes tilstrækkeligt med boligareal til
at lave lejligheden om til en regulær toværelses lejlighed.
Man får et adskilt soveværelse, og det store
rum rummer både køkken og stue.

?

BOLIGOMDANNELSE
D. RÆKKEHUSE

Alle lejligheder er i to etager med egen
indgang fra gaden og egen have.
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12 lejligheder (16 lejligheder i dag) i to størrelser: 90 m2 (seks lejligheder) og 125 m2
(seks lejligheder).
Alle bærende vægge bevares, og trappehuse omdannes til kamre og soveværelser.

E. RÆKKEHUSE MED
DOBBELTHØJE RUM

Alle lejligheder i to etager med egen indgang fra gaden og egen have.
12 lejligheder (16 lejligheder i dag) i to størrelser: 68 m2 (seks lejligheder) og 110 m2
(seks lejligheder).
Alle bærende vægge bevares, og trappehuse omdannes til kamre og soveværelser.
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A. RÆKKEHUSE

I forbindelse med at boligerne omdannes til rækkehuse med egen indgang og
have, som beskrevet i forrige kapitel, får
hver boligenhed sit eget facadeudtryk og
materiale.
På denne måde varieres den enkelte
bygnings udtryk maksimalt, hvilket vil
ændre oplevelsen af bebyggelsen og dens
udearealer markant.
UDVIDELSE AF EKSISTERENDE
BOLIGER ELLER HELT NYE
BOLIGENHEDER

B. VILLALEJLIGHEDER

GRØNNE TAGE

INDIVIDUEL FACADE OG INDGANG

2. ... ELLER UDVIDELSE AF
DE EKSISTERENDE

3. HAVER TIL ALLE! ENTEN I STUENIVEAU
ELLER PÅ TAGET

Ved at skære ”huller” i de eksisterende
bygningsvolumener skabes en helt ny
bygningstypologi - en slags bymæssig villa
med egen have, der deles af beboerne i den
enkelte bygning.
På denne måde får alle lejligheder - i modsætning til i dag - tre facader med lysåbninger, hvilket forbedrer den boligmæssige
kvalitet markant.

C. TAGBOLIGER

Der bygges oven på de eksisterende
bygninger - enten som en udvidelse af
eksisterende boliger eller som etablering af
nye boligenheder.
Boligerne får på denne måde både udsigt
til omgivelserne hen over de andre tage, og
deres egen tagterrasse på anden sal.

1. NYE BOLIGENEHEDER ...

BOLIGERNES NÆRMILJØ
A. NY OG BEDRE STI

En ny, bredere og mere imødekommende
sti etableres. Det bevoksede ”buﬀer” område, der i dag fylder en stor del af mellemrummene, fjernes til fordel for opholdsområder, legepladser, cykelparkering etc.
I øvrigt bruges belægning og beplantning
til at skabe et mere attraktivt rum.

B. VEJ MELLEM
BYGNINGER

Bygningernes orientering ændres, så de
vender indgang mod indgang og have
mod have. Veje mellem blokkene etableres
på indgangssiden.
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På denne måde kommer bygningerne til
at vende ”ansigt mod ansigt” i stedet for
forside mod bagside som i dag, og der
skabes et rum mellem bygningerne, hvor
fællesskaber kan opstå.
Løsningen giver i øvrigt mulighed for at
parkere foran sin bolig og øger både tilhørsforholdet og tryghedsfornemmelsen.

C. FÆLLESHAVE

En stor grøn fælleshave mellem bygningerne erstatter de private haver.
Fælleshaven bliver en slags grønt og frodigt
byrum, hvor beboerne kan mødes, hvor
børnene kan lege, og særlige begivenheder
kan fejres.
Fælleshaven kan helt eller delvis plejes
af beboerne i det enkelte kvarter og kan
rumme funktioner som grillplads, blomsterbed eller frugtlund.
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A. FUNKTIONSPLADS
Oﬀentlige eller semioﬀentlige bygningsfunktioner (institutioner) integreret i
fællesareal, såsom børnehave, klubfaciliteter, fælleshus, værksteder, sportshal
sportsplads eller legeplads.

B. PARKBÅND
Fælles parkrum med funktioner såsom:
beboerhus, beboerfaciliteter, sportsfaciliteter, legepladser, parkeringshus eller
haver.

C. FORTÆTNING
Ny bymæssig bebyggelse i forbindelse
med (mindre) grønne rum. Funktioner
såsom: boliger, erhverv (dobbeltudnyttelse af parkeringspladser), erhvervsbolig, mindre pladser, park.

121

KILDEPARKEN 2020 | FORUDSÆTNINGSRAPPORT

