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27. april 2017
19.00-21.00 Kickstart ’Liv i centrum’ - debat om midtbyen  
Debatten om fremtidens midtby sættes i gang ved Arkitekturfesti-
valens åbningsarrangement på Utzon Center. 
Mødested: Utzon Center, Slotspladsen 2. 
Alle er velkomne 

29. april 2017
14.00-16.00 Guidet tur til fods i Aalborg Midtby
Kom og vær med, når Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen, tager 
dig med på en guidet tur i midtbyen. 
Mødested: Utzon Center, Slotspladsen 2. 
Tilmelding nødvendig

14.00-16.00 Guidet tur på cykel i Aalborg Midtby
Kom og vær med når Rådmand Hans Henrik Henriksen tager dig 
med på en guidet cykeltur i periferien af Midtbyen. 
Mødested: Utzon Center, Slotspladsen 2. 
Tilmelding nødvendig og medbring selv cykel

16.00 Indvielse af Infopunkt Nytorv
Rådmand Hans Henrik Henriksen, By- og Landskabsforvaltingen og 
Rådmand Mads Duedahl, Sundhed- og Kulturforvaltningen indvier 
Infopunkt Nytorv.  Der bydes på forfriskninger. 
Mødested: Infopunkt Nytorv (Foran Spar Nord, Østerågade 12)
Alle er velkomne

4. maj 2017
16.00-17.30 Guidet gåtur i Aalborg Midtby –   
i går, i dag og i morgen
Kom og vær med, når arkivar Bente Jensen og byplanlægger Rie 
Malling, Aalborg Kommune, tager dig med på en guidet tur i midt-
byen og fortæller om Aalborg Midtbys byudvikling. 
Mødested: Infopunkt Nytorv (Foran Spar Nord, Østerågade 12) 
Tilmelding nødvendig

10. maj 2017
16.00-17.30 Guidet gåtur i Aalborg Midtby – 
for os, der bor i midtbyen 
Kom og vær med, når Midtbyens Samråd, Rådmand for By- og 
landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen og Stadsarkitekt 
Peder Baltzer Nielsen, tager dig med på en guidet tur i midtbyen 
med en dialog om Aalborg Midtbys fremtidige udvikling. 
Mødested: Infopunkt Nytorv (Foran Spar Nord, Østerågade 12)
Tilmelding  nødvendig

24. april - 27. juni
#MegetMereMidtby

PROGRAM 
16. maj 2017 
16.00-24.00 INSTACHALLENGE #MegetMereMidtby
Hvad er en attraktiv midtby for dig ?  
Aalborg Kommune vil gerne se dit billede af en attraktiv bymidte, 
som en del af en ny vision for midtbyen. Vi mødes på Nytorv, hvor du 
får en introduktion til 5 udfordringer, som du skal dække med bille-
der og kommentarer på Instagram de næste 8 timer. Præmie til de 
bedste billeder. 
Mødested:  Infopunkt Nytorv (Foran Spar Nord, Østerågade 12) 
Alle er velkomne

18. maj 2017
16.00-17.30  Guidet gåtur fra Sygehus Nord  til 
Kulturbroen
Kom og vær med, når Vestbyens Samråd  og byplanlæggere fra Aal-
borg Kommune tager dig på en guidet tur i den vestlige del af midt-
byen og fortæller om byudviklingen. 
Mødested: Foran indgangen til Sygehus Nord.
Tilmelding nødvendig 

1. juni 2017
16.00-17.30 Guidet tur på cykel i Aalborg Midtby
Kom og vær med, når byplanlæggere fra Aalborg Kommune tager 
dig med på en guidet cykeltur i periferien af midtbyen. 
Mødested: Infopunkt Nytorv (Foran Spar Nord, Østerågade 12)
Tilmelding nødvendig og medbring selv cykel

6. juni 2017
19.00-21.00 Borgermøde  i Folkekirkens Hus 
Alle borgere inviteres til et debatmøde om midtbyens fremtid og 
vinderen af ’Instachallenge’ afsløres. 
Mødested: Store Sal, Folkekirkens Hus, Gammel Torv 4, Aalborg
Alle er velkomne 

Tilmelding og yderligere information kan du finde på:  
www.aalborg.dk/livicentrum

Debat



Nytorv

Nørregade
Budolfi Plads

Sygehus Nord
Gåsepigen

Spritten 

Aalborghus Slot

Danmarksgade/ 
Frederikstorv 

Karolinelund

På kortet vises de steder, hvor der kommer 
til at ske en udvikling i midtbyen. Der kan fin-
des mere info om de enkelte byudviklings-
områder på Aalborg Kommunes hjemmeside  
www.aalborg.dk

Baggrund
Aalborg Kommune har besluttet at igangsætte en debat om Aal-
borg Midtby frem mod 2025 med titlen ’Liv i centrum’. 
Resultatet af debatten skal bruges som input til en visions- og ud-
viklingsstrategi for midtbyen.

Aalborg har potentiale til at kunne klare sig, både i den nationale og 
internationale konkurrence, men Aalborg står ikke alene. Den er en 
del af Byregionen og fungerer som regional kultur, handels- og op-
levelsesby. Midtbyen spiller en væsentlig rolle for Aalborg som eks-
ponent for denne udvikling.

Midtbyen er konstant under forandring, transformationen fra indu-
striby til videnby er i fuld gang og ændrer både ved midtbyens iden-
titet og geografiske udstrækning. Den vil i fremtiden ikke længere 
kun bestå af det traditionelle handelscentrum, men omfatter man-
ge nye større byområder med boliger, uddannelsescampus, nye tra-
fikknudepunkter samt rekreative og kulturelle funktioner. 

Meget mere midtby
Omdannelsesprojekter i Aalborg Midtby er en vigtig drivkraft i ud-
viklingen og transformationen af byen. Der er allerede mange pro-
jekter, der er gennemført og der er mange flere på vej. 

Som et meget markant og synligt eksempel på denne transformati-
onen står Aalborg Havnefront. Der er både etableret nye attraktive 
grønne byrum, kulturprojekter, nye uddannelsesinstitutioner samt 
boliger, primært til de studerende.  Herudover er der etableret mar-
kante ændringer i trafikstrukturen, med nedprioritering af biltrafik-
ken på Nyhavnsgade og forbedrede forhold for de bløde trafikanter.

Mange flere af de bynære arealer og byrum er under omdannelse og 
planlægning, fx Budolfi Plads, Nørregade gågade, Spritten, Sygehus 
Nord, Håndværkerkvarteret og Åbning af Østerå. Men der er stadig 
områder i midtbyen, der trænger til et løft, der kan være med til at 
styrke udviklingen. 

Etablering af +BUS, en højklasset kollektiv forbindelse, vil som ”by-
ens nye livsnerve” kunne fungere som drivkraft for byudvikling og 
kan dermed være med til at skabe store forandringer fx ved fornyel-
se af byrummene omkring stationsområderne. 

Flere vil bo i byen

Naturen ind i byen

Mere liv i byens rum

Stærke identiteter

Bæredygtigt at komme rundt

Hvordan skaber vi attraktive rammer i midt-
byen, der kan være med til at at styrke en 
øget bosætning ? 

Hvordan kan midtbyens grønne og blå profil 
være med til at styrke Aalborgs identitet og 
skabe værdi for beboere og besøgende ? 

Hvordan skaber vi et godt netværk af 
forbindelser og byrum, der kan være med til 
at styrke midtbyens kultur- og handelsliv ? 

Hvordan skaber vi stærke identiteter for de en-
kelte kvarterer i midtbyen - og hvordan kan de 
bidrage til kvarterernes samlingskraft ? 

Hvordan kan vi fremme en bæredygtig mobi-
litet, hvor fodgængere og cyklister prioriteres, 
og den kollektive transport fremmes ? 
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Ovenstående er debattens 5 hovedtemaer og spørgsmål. De er 
valgt på baggrund af de overordnede mål i Fysisk Vision 2025, Aal-
borg Kommunes hovedstruktur, om at skabe den attraktive storby. 

Deltag i debatten
Debatperioden for midtbyen kommer til at indeholde nogle forskel-
lige aktiviteter. Du kan bl.a. deltage i gå- og cykelture med forskel-
lige guider og temaer, et borgermøde samt en fotokonkurrence på 
Instagram. Se det detaljerede program på næste side. 

På Nytorv er der etableret et midlertidigt udstillings- og informa-
tionssted i debatperioden, og på Utzon Center kan der under  
Arkitekturfestivalen 27. - 30. april ses en udstilling om midtbyen.  

Vi vil gerne modtage dine idéer, forslag og bemærkninger - senest 
den 27. juni 2017 - helst pr. email til plan.udvikling@aalborg.dk, 
alternativt pr. brev til :

By- og Landskabsforvaltningen
Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5 
9400 Nørresundby

Vidste du det?
Der forventes at være en befolkningstilvækst på ca. 3.500  
personer i midtbyen inden 2025

De 17- 29 årige udgør 55 % af befolkningen i midtbyen, til  
sammenligning udgør de i hele Aalborg Kommune 24,5 %

71 % af husstandene i Aalborg Midtby har ingen bil 

Der er årligt ca. 850.000 besøgende i Jomfru Ane Parken  
på Aalborg Havnefront

I 2015 besøgte 20.000 krydstogt-turister Aalborg, det  
forventes at stige til 38.000 i 2018

55 % af Aalborgs borgere synes det er en god ide at omdanne 
mindre p-pladser til grønne områder eller pladser 

Kilde: Aalborg Kommune, Danmarks Statistik og Aalborg Havn

Håndværkerkvarteret 

Godsbanen Åbning af Østerå 
ved Godsbanen 
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