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”Et højhus skal tage
ansvar for dets
bymæssige betydning
og sikre, at det bidrager
til livet i øjenhøjde”
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FORORD
Aalborgs skyline er i forandring. Byen vokser i højden som aldrig før. Aldrig har
der været så stor interesse for at bygge højhuse, og det påvirker byens udseende på en måde, som har betydning for os alle.
Højhuse kan ses fra hele byen. Fra de tre højderygge eller henover Limfjorden
ændres byens karakter, som den ses i dag, og som den vil blive set af generationerne efter os.
Højhuse påvirker den bydel, de indtager. Højde- og skalamæssigt løsriver de sig
ofte fra bydelen og bliver opført som solitære ’objekter’ uden sammenhæng
med det omkringliggende byrum. Og alt for ofte opføres de i en udformning,
der ikke hænger sammen med byens bygningskultur og identitet.
I Aalborg er der enkelte steder arbejdet godt og seriøst med arkitekturen i
forhold til konteksten. Men det er undtagelsen snarere end reglen.
Højhuse påvirker også de omkringliggende byrum. Skyggegener og vindpåvirkninger er blandt de uønskede sideeffekter. Det er ikke gode forudsætninger for velfungerende byrum. Men det behøver ikke at være uløseligt, hvis man
fokuserer på udfordringerne tidligt i planlægningen og håndterer dem inden
opførelsen.
Ambitionen for højhuspolitikken er derfor at sætte rammer for det gode højhusprojekt, som understøtter et attraktivt omkringliggende bymiljø. Definitio
nen på et højhus i Aalborg er en bygning, der højdemæssigt står i kontrast til
den omgivende bebyggelse. Det kan være en bygning på fx kun seks etager,
hvis de omgivende bygninger er lave. Dog vil en bygning på minimum 35 meter og/eller over 10 etager som udgangspunkt betragtes som et højhus. Det
er bygherrens ansvar først at beskrive højhusets udseende og karakter, og
senere, når projektet er foreløbigt godkendt, grundigt at analysere, hvilken
betydning projektet har for omgivelserne, både med hensyn til det visuelle og
til skygge- og vindpåvirkning.
Aalborgs højhuspolitik er opbygget med udgangspunkt i tre temaer: LARGE/
BYEN, MEDIUM/BYDELEN og SMALL/BYRUMMET. Gennem 9 punkter skal
de tre temaer sikre, at det fremtidige aalborgensiske højhus tager ansvar for
dets bymæssige betydning, dets påvirkning af bydelen og at det bidrager til
det gode byliv i øjenhøjde.
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SÅDAN ARBEJDER DU MED HØJHUSPOLITIKKEN?
BYGHERREVEJLEDNING:
Et højhusprojekt skal følge nedenstående procedure.
Inde i hæftet finder du under hvert af de ni punkter et felt med
den konkrete vejledning for bygherren.
PROCES:
Indledningsvis skal ansøger fremsende en overordnet redegørelse for projektet (Trin 1) til den politiske behandling.
Hvis det besluttes at fremme et højhusprojekt, skal ansøger dernæst udarbejde en mere detaljeret projektbeskrivelse med en
konsekvensanalyse (Trin 2).
TRIN 1: Projektredegørelse
Projektredegørelsen skal på et overordnet niveau - niveauerne
LARGE og MEDIUM - belyse projektet med udgangspunkt i en
række hovedpunkter. Der henvises til hjælpespørgsmålene i de
enkelte afsnit.
TRIN 2: Konsekvensanalyse
Konsekvensanalysen går tættere på det konkrete projekt med
henblik på en detaljeret analyse og beskrivelse af byggeriet og
dets konsekvenser for det lokale bymiljø i niveauerne MEDIUM
og SMALL.
Analysen skal nærmere belyse forskellige forhold som beskrevet under punkterne 5 til 9.
Konsekvensanalysen skal ledsages af følgende dokumentation:
• 3D-visualiseringer
• Visualisering af projektets samspil med omgivelserne - herunder opstalt med nabobebyggelsen
• Sol/skyggediagrammer
• Vindstudier (detaljeringsgrad aftales)
• Trafikdiagram inkl. parkering
• Eventuelt bæredygtighedsvurdering
• Særlige miljøforhold - fx miljøkonsekvenszoner i højden

Plan & Udvikling
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Aalborg Kommune
www.aalborg.dk
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Vedtaget af Aalborg Byråd 2019
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HØJHUSPOLITIKKEN
LARGE / BYEN
1. RESPEKTER DET AALBORGENSISKE LANDSKAB
2. FORTÆT STATIONSNÆRT
3. TAG HENSYN TIL EKSISTERENDE PEJLEMÆRKER
4. HØJHUSFRI OMRÅDER

MEDIUM / BYDELEN
5. FORMGIV HØJHUSET
6. SKAB SAMMENHÆNG MED OMGIVELSERNE
7. SKAB FLEKSIBILITET OG RUM FOR MANGFOLDIGHED

SMALL / BYRUMMET
8. SKAB ET GODT MIKROKLIMA
9. FOKUSER PÅ LIVET I ØJENHØJDE

UNDERSØG ALTERNATIVER
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”Det forpligter
at bygge højere
end omgivelserne.
Derfor skal højhuset
tænkes sammen
med hele byen”
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LARGE / BYEN

En by i udvikling vokser. Gennem lang tid er byen vokset ved
at brede sig. Forskellen er, at den nu også vokser i højden. Det
rokker ved byens skyline og måden, man aflæser og forstår
byen på.
Byen orienterer sig ikke længere kun omkring få markante pejlemærker. Disse pejlemærker udfordres af de allerede opførte
højhuse og risikerer at blive overdøvet af de nye, som kommer.
Når der tidligere er blevet opført høje bygninger, så havde det
en væsentlig betydning. Om det har været historiske spir og
tårne eller industribygninger, så var det med til at tegne byen i
vores fælles bevidsthed. Vi skal derfor undgå højhuse, der virker løsrevne og uden andet formål end at blive højest, mest
synlige med mest muligt bygningsareal og bedste udsigt for de
få, som bor i højden. Det hænger ikke sammen med byens selvforståelse og identitet.
Højhuse skal tænkes sammen med hele byen. Det forpligter,
at man bygger højere end den omgivende by, og at bygningen
dermed bliver synlig for alle.

LARGE / BYEN

| MEDIUM / BYDELEN

|

SMALL / BYRUMMET
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YRK DET AALBORGSKE LANDSKAB

Skanse
bakken

Limfjorden

Nye højhuse

Højderyg

Udkigspunkt

højderyg

Historisk
industriel skala

Lerbjerg

Sorthøj

Kig
Havnekanten
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Limfjorden

BEVAR VIGTIGE KIG
TIL HØJDERYG

BEVAR VIGTIGE KIG
FRA BYDELE

HAVNENS
INDUSTRIELLE SKALA

Byens tre højderygge udgør,
sammen med Limfjorden, byens
landskabelige identitet. Når der
bygges højt, skal landskabet
fortsat kunne forstås og aflæses.

De frie kig henover byen skal
bevares. Det vil sige, at selvom
der bygges højt, må udsynet fra
byens højderygge ikke sløres.

Højhusbyggeri på havnen skal
forholde sig til den historiske
industrielle skala, så fortiden
indskrives i fremtiden.

1.
RESPEKTER DET
AALBORGENSISKE LANDSKAB
Landskabet i Aalborg er unikt. Det er det grundlag og den identitet, der adskiller byen fra andre. Fra den gennemskærende
Limfjord til de lavtliggende ådale og de markante tre højderygge har landskabet en karakter, der skal værnes om og fremhæves.
I den bymæssige skala betyder det bl.a., at man skal sikre byens
vigtige landskabelige sigtelinjer. Det vil sige, man skal kunne se
og forstå byens højderygge på afstand fra bestemte udkigspunkter, ligesom man omvendt skal kunne se byens skyline, når
man står på en af højderyggene.
Bygningerne ud til Limfjorden er byens facade mod vandet. Her
får man et stærkt indtryk af byens form og en fornemmelse
for byens landskabelige såvel som industrielle historie. Det skal
man fremhæve og samtidig respektere.
Kort sagt, når der skal opføres et højhus - såvel som alt andet
byggeri - så skal man være bevidst om landskabets kvaliteter
og sørge for, at det også kan forstås og aflæses af generationerne fremover.
TIL BYGHERREN:

TRIN 1: Projektredegørelse
• Skal projektet placeres et sted, som er vigtigt at markere visuelt?
• Hvordan er projektet indpasset i forhold til landskabet og vigtige kig?

LARGE / BYEN

| MEDIUM / BYDELEN

|

SMALL / BYRUMMET
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G KOLLEKTIVKNUDEPUNKTER

Vækstaksen

Bus Rapid Transit / BRT-forbindelse

højder

500m fra station

station
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FORTÆT STATIONSNÆRT

HØJERE JO TÆTTERE PÅ STATION

Stationsnærhed defineres ud
fra den aktuelle kontekst, og
overordnet ud fra en radius på
500 meter fra en station. Det
svarer til den afstand, som man
erfaringsmæssigt er villig til at
gå for at nå til en station.

Der skal fortættes bynært, så flere
naturligt vælger kollektiv transport.
Med afsæt i dette er grundtanken, at
jo tættere på et kollektivt knudepunkt,
jo højere en bebyggelsesprocent, og jo
højere kan et potentielt højhus skyde i
vejret - men ALTID vurderet i forhold til
den givne kontekst.

2.
FORTÆT
STATIONSNÆRT
Kollektiv transport er en af grundstenene i en miljømæssig bæredygtig byudvikling. For at understøtte den arbejder vi i Aalborg Kommune med stationsnær byfortætning, så flere vælger kollektiv transport fremfor privat bil.
Stationsnærhed defineres med en radius på 500 meter fra stationen. Den afstand kan tilbagelægges på omkring 5 minutter,
hvilket erfaringsmæssigt er den tid, folk er villige til at gå for at
nå til en station.
Bilkørsel er stadig en dominerende transportform, og velplacerede Park & Ride-pladser er derfor også et vigtigt element i
fortætningen.
Med afsæt i dette er grundtanken, at jo tættere på et mobilitetsknudepunkt, jo højere bebyggelsesprocent både for boliger og erhvervsbygninger, og jo højere kan et potentielt højhus
være. Koncentration af såvel boliger som arbejdspladser er et
afgørende element i en velfungerende fortætning.
I 2023 åbner det 12 km lange Aalborg Plusbus-tracé, der har sit
forløb fra Væddeløbsbanen i vest gennem midtbyen til Nyt Aalborg Universitetshospital i øst. Tracéet vil udgøre byens rygrad
for både trafik, vækst og potentielle placeringer for højhuse.
Der skal dog altid foretages en vurdering i forhold til den givne
kontekst og om højhuset griber ind i andre væsentlige hensyn
- fx parker eller lignende.
TIL BYGHERREN:

TRIN 1: Projektredegørelse
• Er projektet placeret, så det understøtter en ønsket byfortætning, et trafikalt knudepunkt, er tæt på kollektiv trafik og/eller tæt på cykelstiruter og rekreative forbindelser?
TRIN 2: Konsekvensanalyse
• Hvilke trafikale ændringer vil højhuset medføre: Hvordan ændres trafikmængden, og skabes der nye forbindelser, fx til nærliggende kollektiv trafik?

LARGE / BYEN | MEDIUM / BYDELEN

|

SMALL / BYRUMMET
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pejlemærke
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AFSTAND TIL EKSISTERENDE
PEJLEMÆRKER

HØJDE I FORHOLD TIL
EKSISTERENDE PEJLEMÆRKER

BEVAR VIGTIGE KIG
TIL PEJLEMÆRKER

Når nye højhuse opføres, skal
det gøres med respektafstand
til de eksisterende pejlemærker.
Det vil sige, at nye højhuse ikke
må opføres, så de påvirker eksisterende pejlemærkers styrke
og kvalitet.

Højder på nye højhuse skal ses i
relation til de eksisterende pejlemærker. Afhængig af typen af det
eksisterende skal der tages stilling
til, hvorvidt det nye højhus skal
være lavere, eller om det kan være
højere end det eksisterende.

Sigtelinjer og kig fra byens vigtige udkigspunkter til eksisterende pejlemærker skal bevares.

3.
TAG HENSYN TIL
EKSISTERENDE PEJLEMÆRKER
Aalborg har en karakterfuld skyline. Med silhuetten af de historiske tårne, kirkespir og industrielle levn, der bryder middelalderbyens højdegrænse, adskiller Aalborg sig fra landets øvrige
storbyer.
Når byen ses med det lange kig henover Limfjorden eller fra en
af højderyggene, får man et overblik over de betydningsfulde
pejlemærker. Det betyder, at man kan aflæse byens forskellige
bydele, historier og identiteter.
Nye højhuse skal indpasses på stedet, og med en højde, der
ikke forringer byens aflæselighed. De skal respektere den eksisterende skyline, dels ved at have en vis afstand og en højde,
der er i samspil med det eksisterende, dels ved at bevare de
sigtelinjer, der sikrer orienteringsmuligheden i by- og gadebilledet.
TIL BYGHERREN:

TRIN 1: Projektredegørelse
• Hvordan forholder projektet sig til eksisterende eller planlagte pejlemærker og til den
bygningstradition (fx industrielle bygningsvolumener), det evt. er begrundet af?
• Er hensynet til vigtige udsigtslinjer eller indkig tilgodeset?
• Hvordan aftegner projektet sig på skylinen?

LARGE / BYEN

| MEDIUM / BYDELEN

|

SMALL / BYRUMMET
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Middelalderbyen

14

Brokvarterer

Parcelhuse/ Haveby

Park-/grønne områder

MIDDELALDERBYEN

BROKVARTERER

PARCELHUSE/HAVEBY

PARK OG GRØNNE OMRÅDER

Historiske og betydningsfulde bygninger og byrum
skal respekteres.

De homogene byområders
kvalitet skal bevares, både
skala, materialer, sigtelinjer, byrum og gadeforløb.

Den grønne åbne haveby
skal friholdes. Den lave
bebyggelse og skala,
samt det grønne præg
skal bevares.

De centrale grønne byparker er
åndehuller, som også fremover
skal bevares og styrkes.

4.
HØJHUSFRI OMRÅDER

Bydele er og skal være forskellige. De fortæller om, hvordan
folk bor og har boet. De vidner om historiske udviklingperioder
og samfundsepoker, som spænder over årtier og århundreder.
De fortæller om byens mangfoldighed gennem tiderne.
Middelalderbyen, brokvartererne i Østbyen og Vestbyen, have-/
parcelhusbyen samt parkerne/de grønne områder er særlige
bystrukturer, der skal værnes om. Deres særlige egenart og
skala skal friholdes for højhuse. De udpeges som højhusfri områder, så deres særkende og kvaliteter bevares uforstyrret.
I de øvrige bydele kan der opføres højhuse, hvis grundige analyser viser, at det er en god ide, og det i øvrigt forholder sig til
højhuspolitikkens punkter.
TIL BYGHERREN:

TRIN 1: Projektredegørelse
• Vil højhusprojektet bidrage positivt til byen eller bydelens image, identitet og branding
(funktion og den visuelle fremtræden)?
• Kan projektet medvirke til at øge investeringer i området?

LARGE / BYEN

| MEDIUM / BYDELEN

|

SMALL / BYRUMMET
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”Højhuse skal hænge
sammen med bydelen.
De skal være i god
sammenhæng med
omgivelserne og
bidrage til byliv og
social mangfoldighed”

16

MEDIUM / BYDELEN

Højhuse tænkes, udformes og diskuteres ofte set på afstand.
For sjældent italesættes de konsekvenser, udfordringer og potentialer, som højhuse bibringer bydelen lokalt.
Højhuse påvirker markant den bydel, de indtager. Ofte opleves
de ude af skala, uden sammenhæng til næromgivelserne. Uden
tilpas omtanke risikerer de at blive opført som monofunktionelle bygninger, der ikke bidrager til at skabe et levende og mangfoldigt bymiljø. Og uden den rette opmærksomhed kan de let
ende som løsrevne solitære elementer, uden samspil med den
omgivende by.
Med andre ord, højhuse medfører store udfordringer for bydelen, de indtager. Men de rummer også store potentialer, hvis
udfordringerne italesættes og håndteres tidligt i planlægningsprocessen.
Højhuse skal udformes og planlægges i samspil med bydelen.
Højhuset skal hænge sammen med bydelen. Højhusets arkitektur, skala, byrum, udtryk samt identitet og funktioner skal opleves i en naturlig sammenhæng med omgivelserne og bidrage til
at skabe social mangfoldighed og byliv i øjenhøjde.

LARGE / BYEN

| MEDIUM / BYDELEN

|

SMALL / BYRUMMET
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HØJHUS SOM MUR

HØJHUS SOM PEJLEMÆRKE

Et højhus må ALDRIG opleves som
en mur. Det virker afvisende og
skalamæssigt fremmedgørende.

Fremfor en mur skal højhuset virke
som et pejlemærke, hvor der er tydelig differentiering mellem højhus
og øvrig bygningskrop.

en

Kron

oen

Tors

en
Bas

bydel

gaden

MONOTON UDFORMNING

DIFFERENTIERING I HØJDEN

Et højhus må IKKE have en monoton udformning, der er ensartet
fra bund til top.

Højhuset skal differentieres i højden ud fra begreberne Basen,
Torsoen og Kronen, der forholder
sig henholdsvis til gade, bydel og
skyline.

INGEN RELATION TIL LANDSKAB
Højhuset må ikke sløre eller forringe det eksisterende landskabs
kvalitet og karakter.
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skyline

SAMMENHÆNG MED LANDSKAB
Det skal som udgangspunkt tilstræbes,
at højhuse bearbejdes i samspil med
landskabet. Det vil sige, at basen skal
tilpasses terrænet og forholde sig til
omgivelserne.

5.
FORMGIV HØJHUSET

Et højhus må ikke virke som en indadvendt monolit, en mur
eller opleves afvisende. Det skal i stedet, med udgangspunkt
i enkle principper og regelsæt , have en imødekommende og
tilpasset, men også markant karakter.
Et højhus skal opleves himmelstræbende, uanset betragtningsvinkel. Det vil sige, det skal være slankt og fremstå højere end
bredt.
Et højhus skal differentieres i takt med, at det rejser sig i højden og bliver synligt fra forskellige afstande. Fra oplevelsen på
afstand til man møder det i bydelen til man opholder sig for
foden af højhuset skal det give forskelligartede oplevelser - fra
gaderum til skyline.
Arkitektonisk består et højhus af tre elementer: Basen, Torsoen
og Kronen, som henholdvis skal forholde sig til gaden, bydelen
og skylinen - og derigennem både til den fjerne og den nære
kontekst.
TIL BYGHERREN:

TRIN 1: Projektredegørelse
• Hvad er projektets planlagte etageantal og højde over terræn?
• Beskriv bygningens formgivning og visuelle fremtræden, herunder materialevalg og relation til det omgivende terræn.
TRIN 2: Konsekvensanalyse
• Hvilke overvejelser ligger der bag bygningens form og størrelse?
• Tilgodeser projektet terrænets eksisterende kvaliteter? Er intentionen tilpasning eller
kontrast?

LARGE / BYEN

| MEDIUM / BYDELEN

|

SMALL / BYRUMMET
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LØSREVET HØJHUS
Et højhus må ALDRIG efterlade
udefinerede udearealer.
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HØJHUSBEBYGGELSE I
SAMMENHÆNG
Højhuset skal udformes, så der opstår inviterende byrum, enten i samspil med eksisterende
byggeri eller i eget bygningskompleks.

HØJHUS UDEN SKALA
RELATION

FORMGIVNING MED
SKALADIFFERENTIERING

Et højhus må ALDRIG fremstå
uden skalamæssig relation til den
omgivende by og bebyggelse.

Højhuset skal udformes, så der opstår en skalamæssig sammenhæng
og differentiering fra gaden og op.

MONOFUNKTIONEL OG PRIVAT

OFFENTLIG TILGÆNGELIGHED

Højhuse må IKKE fremstå monofunktionelle og private.

Afhængig af situation skal der
tilstræbes offentlig adgang til
højhuset.

6.
SKAB SAMMENHÆNG
MED OMGIVELSERNE
Højhuset skal udformes, så der opstår sammenhæng med omgivelserne. Byrums- og skalamæssigt samt funktionelt skal det
indskrives som en del af området og ikke blot betragtes som en
solitær bygningskrop.
Byrumsmæssigt skal der udformes inviterende udearealer, enten i samspil med eksisterende bebyggelse eller integreret i det
nye bygningskompleks.
Skalamæssigt skal højhuset udformes, så der opstår variation
fra gaden og op.
Det skal tilstræbes, at højhuse ikke bliver monofunktionelle eller virker private. Afhængig af byggeriets størrelse og placering
skal der indarbejdes mulighed for offentlig adgang.
Fremfor at skabe løsrevne solitære højhuse skal man altid tilstræbe, at bygningerne bliver en sammenhængende del af bydelen og byens rum, også for højhusets beboere og brugere.
TIL BYGHERREN:
TRIN 1:
•
•
•
•

Projektredegørelse
Hvordan forholder projektet sig til den eksisterende bytypologi og nabobebyggelsen?
Understøtter byggeriet stedets særlige karakter, eller tilfører det nye kvaliteter?
Rummer projektet særlige boligtyper eller unikke rumlige kvaliteter?
Hvordan påvirker projektet nærområdets byrum og byliv? Hvordan arbejdes der med
byrum i og omkring bygningen? Vil projektet give bedre opholdsmuligheder? Frigives der
areal på terræn?
• Hvordan tænkes parkering indarbejdet i projektet? Parkering skal have en komprimeret
udformning og så vidt muligt være integreret i konstruktionen under jorden eller i et
p-hus.
• Giver projektet udsigt? Tager det udsigt, sol og lys fra andre (herunder også andre byrum)? I hvilket omfang giver projektet indbliksgener for andre? Hvordan kan de lokale
lysforhold mellem bygninger, i gaderum og i parker mv. optimeres?

TRIN 2: Konsekvensanalyse
• På hvilke måder tilbyder projektet oplevelser for såvel beboerne som offentligheden?
• Hvilke overvejelser ligger bag valg af materialer og detaljer set i sammenhæng med den
omgivende bebyggelse?

LARGE / BYEN

| MEDIUM / BYDELEN

|

SMALL / BYRUMMET
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ÉN BEBOERTYPE

FLERE BEBOERTYPER

Det er uheldigt, hvis højhusets
beboertyper er for ens.

Et bolighøjhus skal bidrage til mangfoldighed og social sammenhængskraft. Der skal
tilstræbes en bred beboersammensætning
og evt forskellige ejerformer.
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ÉN BOLIGTYPE

FLERE BOLIGTYPER

Et bolighøjhus skal tilstræbe at
rumme mere end én boligtype.

Flere boligtyper kan opnås, dels ved at
have enten flere planløsninger eller fleksible planløsninger, der kan tilpasses efter
behov. Eksempelvis ved sammenlægning
eller opdeling af lejligheder.

Andet erhverv
Bolig

Kontor

Detail
INDBYGGET FLEKSIBILITET
Dimensioner på rum, placering
af bærende konstruktioner og
rumhøjder skal muliggøre anden
anvendelse.
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MULIGHED FOR
FUNKTIONSÆNDRING
Planløsningernes indbyggede fleksibilitet
skal muliggøre. at bolig kan omdannes til
butik, kontor, cafe mv.

7.
SKAB FLEKSIBILITET OG
RUM FOR MANGFOLDIGHED
Højhuse skal kunne stå i flere generationer - og bruges af forskellige brugere. Og fordi samfundet er i konstant bevægelse,
skal højhuset også udformes med fleksibilitet og mangfoldighed for øje. Det skal med andre ord kunne tilpasses skiftende
behov, ønsker og værdier, i dag og i fremtiden.
I bolighøjhuse betyder det bl.a., at man i planlægningsprocessen skal tilstræbe et højhus med en bred beboersammensætning, så det bidrager til bydelens mangfoldighed og sociale
sammenhængskraft. Det betyder blandt andet, at man enten
skal have flere forskellige planløsninger, eller planløsninger, der
kan tilpasses nye behov. Eksempelvis ved sammenlægning eller
opdeling af lejligheder.
For at sikre yderligere fleksibilitet i byggeriet skal der også tilstræbes dimensioner på rummene, placering af bærende konstruktioner og rumhøjder, der muliggør en fremtidig anden anvendelse end boliger.
TIL BYGHERREN:

TRIN 1: Projektredegørelse
• Hvordan vil projektet påvirke lokalområdet mht. byliv, oplevelser, handelsmuligheder osv.?
Vil det bidrage til byen og dens samlede funktioner set i et mere overordnet perspektiv?
• Vil projektet og anvendelsen påvirke byens eller bydelens sociale strukturer? Ændrer det
fx områdets beboersammensætning eller forholdet mellem erhverv og beboelse?
TRIN 2: Konsekvensanalyse
• Er der indtænkt fællesfaciliteter for beboerne i projektet? Findes der fx festlokaler, motionsrum o. lign.
• Hvordan spiller højhuset og dets fremtidige brugere sammen med den eksisterende økonomiske kontekst? Skabes der fx større ’kritisk masse’, fx i forhold til lokal handel m.m.?
Kommer der nye brugergrupper til området mv.?
• Hvilke anvendelser tænkes for projektet? Arbejdes der fx med blanding af bolig og erhverv?
• Hvilke lejlighedstyper/ejerforhold indeholder projektet? Arbejdes der fx for en varieret
beboersammensætning eller for en særlige gruppe?
• Fleksibilitet – cirkulær økonomisk tænkning: Kan bygningen genanvendes til andre formål? Kan man fx ændre indretningen, både i den enkelte lejlighed og i bygningen som
helhed?

LARGE / BYEN

| MEDIUM / BYDELEN |

SMALL / BYRUMMET
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”Højhuse skal være
et positivt tilskud for
de omgivende byrum
og de mennesker, der
opholder sig i dem”
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SMALL / BYRUMMET

Højhuse er markante bygningsstrukturer, som på mange måder skaber udfordringer for de omkringliggende byrum, hvor
kolde og kraftige vindstød kan påvirke sanserne. Kombineret
med højhusenes skala og betydelige slagskygger kan de virke
afvisende og fremmedgørende.
Højhusets påvirkning spænder fra den store bykontekst og helt
ned til øjenhøjde. Nogle gange i så markant grad, at det udgør
forskellen på, hvorvidt et tilstødende byrum er rart eller ubehageligt at opholde sig i.
Et succeskriterie for højhusbyggeri er derfor også, at det udgør
et positivt tilskud til livet i øjenhøjde. Højhuse skal udformes
med en imødekommende karakter og med detaljer og materialevirkninger, så der sikres inviterende byrum og oplevelser til
gavn for byen.

LARGE / BYEN

| MEDIUM / BYDELEN

|

SMALL / BYRUMMET
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STORT OMRÅDE I
KONSTANT SKYGGE

BEGRÆNSET OMRÅDE I KONSTANT
SKYGGE

Et bredere byggeri giver større områder
i konstant skygge.

Et slankt højhus kaster længere skygger,
men efterlader et begrænset område i
konstant skygge.

HØJHUSTURBULENS

REDUCERE TURBULENS I GADEN

Kraftige vindstød og turbulens i gaden
opstår, når kraftige vinde rammer facaden og føres ned ad facaden.

Kraftige vindstød og turbulens kan til
dels dæmpes ved at udforme højhuset
med afsatser eller udhæng, der bryder
vindens nedadgående bevægelse.

PÅHÆNGTE ALTANER
FRA GADEN OG OP

INTEGREREDE ALTANER
NEDERST OG TILBAGETRUKNE
TERRASSER ØVERST

I dag udformes højhuse med altaner,
som ofte ikke benyttes pga. kraftige
vinde og højhusets turbulens. Ofte
hænges disse altaner på bygningskroppen uden at tilgodese sammenhængen mellem bygningens arkitektur og altanernes design.
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For at skabe bedre brugsmuligheder
kan man eksempelvis differentiere
mellem at have tilbagetrukne terrasser i højhusets øverste etager, og bygnings-/designmæssigt
integrerede
altaner nederst.

8.
SKAB ET GODT
MIKROKLIMA
Højhuse har stor indvirkning på de mikroklimatiske forhold.
Vind og skygge kan i høj grad mærkes, når man står ved foden
af et højhus.
Man kan ikke helt undgå store slagskygger eller vindpåvirkninger, men der kan indtænkes tiltag og udformninger, der kan
dæmpe de negative følgevirkninger.
Kraftige vindstød og turbulens opstår, når vinden føres ned ad
facaden, efter den har ramt bygningen. Dette kan afbødes med
fx altaner, udhæng og beplantning, der bryder vindens nedadgående bevægelse.
I forhold til slagskygger skal der fokuseres på den reelle negative påvirkning over tid. En bredere og lavere bygning kan resultere i områder, der er i skygge i længere tid. Hvorimod et slankt
højhus kaster længere skygger, men i kortere tid.
TIL BYGHERREN:

TRIN 1: Projektredegørelse
• Hvordan minimeres skyggevirkningen fx ift. nabobebyggelser og byrum?
TRIN 2: Konsekvensanalyse
• Hvorledes afbødes turbulens og generende blæst? Fx kan der arbejdes med en udvidet
base, en aerodynamisk udformning af bygningskroppen eller vindafskærmning af terrasser og altaner. Arbejdes der med lægivende beplantning?

LARGE / BYEN

| MEDIUM / BYDELEN

|

SMALL / BYRUMMET
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SMÅ OG FÅ ÅBNINGER
I STUEETAGEN
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HØJ OG ÅBEN STUEETAGE

Facaden i stueetagen må IKKE
opleves lukket og afvisende.

Stueetagen skal være præget af åbenhed.
I videst muligt omfang skal der tilstræbes
store åbninger og høje rum, samt udadvendte funktioner i stueetagen.

ENSARTET FACADE

NICHER OG DIFFERENTIERING

Facader må IKKE opleves
ensartede og monotone.

I en rimelig udstrækning skal facade i
stueetagen have nicher eller differentiering til ophold eller ved indgange.

PARKERING VED BYGNINGEN

LIV I FORBINDELSE MED STUEETAGEN

Der må kun etableres få parkeringspladser tæt på bygninger.

Arealet omkring højhuset skal primært
indrettes således, at livet inde i bygningen
kan flyde ud i de tilstødende byrum for at
skabe synergi mellem stueetagens aktiviteter og det omkringliggende byrum.

9.
FOKUSER PÅ LIVET
I ØJENHØJDE
Diskussioner rettes ofte mod højhusenes overordnede udformning, men bør også omhandle livet i øjenhøjde. Blandt andet måden, man oplever højhuset, når man ankommer til bygningen, og hvordan livet inde i huset flettes sammen med de
omkringliggende byrum.
Kombineret med et godt mikroklima er det måden, højhuset
møder byrummet på, der afgør, hvorvidt det opleves levende
og inviterende.
Det skal tilstræbes, at højhusets fælles og publikumsorienterede funktioner placeres i stueetagen, så der kan opstå en gensidig oplevelse af liv inde i bygningen og udenfor i byrummet. Facader skal åbnes med transparente facadepartier og indgange.
Der skal etableres nicher og differentiering i facadens længde.
Parkeringspladser mod højhusets base skal erstattes af byrum,
der inviterer livet ud og gør byrummet til en del af højhuset.
TIL BYGHERREN:

TRIN 1: Projektredegørelse
• Hvordan ankommer man til bygningen og den enkelte bolig? Fx via kælderparkering og
elevator, eller i gadeniveau via lobby?
TRIN 2: Konsekvensanalyse
• Hvilke overvejelser er der gjort i forhold til udformning af de nære opholdsarealer? Der
skal være opmærksomhed på læfyldte opholdssteder og velfungerende kantzoner, hvor
det fx vil være muligt at mødes med sine naboer ved ankomst til sin bolig. Er der indrettet
opholdsarealer integreret i bygningen, fx i dens base (vestibule), eller som indskudte opholdsetager. Virker bygningen afvisende eller inviterende i forhold til det offentlige rum?
• Beskrivelse af arkitekturen og overvejelserne bag materialevalg. Der skal være særlig
opmærksomhed på det taktile, specielt i de nederste etager, hvor bygningen opleves på
nært hold.
• Er der god visuel kontakt mellem inde og ude? Er der fx vinduer ud mod det offentlige
rum?
• Hvordan er belysning tænkt ind i projektet? Etableres der tryghedsskabende belysning
ved basen, indgangspartier, adgangsveje mv.?
• Har opholdsarealerne grønne kvaliteter, både for beboere og offentligheden?

LARGE / BYEN

| MEDIUM / BYDELEN

|

SMALL / BYRUMMET
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TÆT/LAV
Fordelen med tæt/lav bebyggelse
er bl.a., at den imødekommer den
menneskelige skala og generelt
også den omgivende by, og at den
understøtter et naturligt naboskab.

HØJHUS

KARRÉSTRUKTUREN

Fordelen ved højhuset er bl.a., at
det er synligt fra afstand og kan
markere et særligt sted i byen og
bydelen.

Fordelen med karréstrukturen er
bl.a., at den skaber et veldefineret
indre fælles gårdmiljø, som udover
at kunne understøtte fællesskaber
også bidrager til gode udearealer,
særligt for småbørnsfamilier.

Ulempen er bl.a., at det grundlæggende skaber dårligt mikroklima og
løsriver sig skalamæssigt fra omgivelserne, medmindre det udformes
med omhu og omtanke.

BYRUM I HØJDEN
Fordelen ved at etablere byrum i
højden er bl.a., at det kan frigive
grundareal til andet byggeri og give
byen et anderledes byrum.
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UNDERSØG
ALTERNATIVER
Motiverne bag ønsket om at opføre et højhus kan være forskellige. Medmindre der fremføres overbevisende argumenter for
et højhus, og de foregående ni punkter samtidig imødekommes, skal alternativer undersøges.
Målet med alt byggeri er, at det skal fungere i sammenhæng
med og bidrage til omgivelserne. Det er dog langt fra alle steder eller situationer, at højhuset som bygningstype er det rette
svar.
Det forpligter at bygge i højden. Det vedrører både hele byen
og bydelen og skal samtidig bidrage til livet i øjenhøjde.
Udover synlighed og signalværdi er ønsket om høj bebyggelsesprocent ofte en vigtig drivende faktor i valget af højhuset
som bygningstype. Det er imidlertid en fejlantagelse, at det
nødvendigvis skal være et højhus for at opnå en høj bebyggelsesprocent. En tilsvarende høj bebyggelsesprocent kan ofte opnås med eksempelvis tæt/lav eller karrébebyggelse. Der kunne
også etableres anderledes byrum, der frigør areal til byggeri, og
derigennem øge bebyggelsesprocenten.
Eksemplerne på modstående side er langt fra fyldestgørende,
men illustrerer forskellige bygningstyper som alternativer til
højhuset.
TIL BYGHERREN:
TRIN 1: Projektredegørelse
• Hvad er baggrunden for ønsket om at bygge et højhus? Er der funktionelt behov for en
stor sammenhængende enhed, og behøver det at være i form af højt byggeri?
• Er der virksomheder i nærområdet, som kan give anledning til miljøkonflikter?

LARGE / BYEN

| MEDIUM / BYDELEN

|

SMALL / BYRUMMET
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”Højhuspolitikken skal
kombineres med dialog
- først DER skaber den
virkelig værdi”
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EFTERSKRIFT
Ambitionen med Aalborgs højhuspolitik er at lægge en overordnet retning for, hvordan byens skyline skal udvikles, samtidig med,
at man i processen håndterer de udfordringer og muligheder, et
højhus bibringer.
Målet er at sikre byens helhed og samtidig skabe kvaliteter for
den bydel og de byrum højhuset påvirker.
Metoden er at benytte højhuspolitikken som afsæt for en konstruktiv dialog mellem bygherren og kommunen. Det er et styringsredskab, som i planlægningsprocessen skal hjælpe bygherren med at forstå de fokusområder og forventninger, kommunen
har til et højhus.
Højhuspolitikken giver ikke svar på alle aspekter forbundet med
opførelsen af et højhus. Behov og ønsker er forskellige. Kun gennem dialog får man belyst og afdækket projektets udfordringer
og muligheder.
Byen vokser i højden. Vores fælles opgave er, at den vokser på en
måde, der bliver til glæde for hele byen.
Vi ser frem til samarbejdet!
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