ARKITEKTURPOLITIK

- SAMMEN UDVIKLER VI RAMMER FOR FREMTIDENS LIV!
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Created by jeff
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Rig købstad
‘Et vigtigt og rigt
handelscentrum’

4

2

Created by jeff
from the Noun Project

Industribyen
‘Byen med de
rygende skorstene’
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Storbyen

‘Fra industri til viden
og uddannelse’

4

En storby for mennesker
‘En by rig på viden,
kultur og natur’

AALBORG
- EN STORBY FOR MENNESKER

Ved Rådmand Hans Henrik Henriksen
Aalborg Kommune gennemgår i disse år store forandringer.
Byområderne vokser både i og udenfor Aalborg, vi bliver flere og
flere, og fortætning er for alvor kommet på dagsordenen.
Det sætter vores eksisterende bymiljøer under pres og stiller krav
om en kvalitetsrig bytransformation – hånd i hånd med borgernes
forventninger. Vi ønsker ikke bevaring af eksisterende bygninger
og bebyggelser for enhver pris, men vi ønsker at sætte fokus på,
hvordan vi sammen kan sikre et kvalitetsrigt og bæredygtigt by- og
boligmiljø, der understøtter borgernes hverdag.
Ny arkitektur står på skuldrene af fortidens bygningskultur –
hvad enten det er midtbyens historiske huse eller landsbyernes
karakteristiske gårde. Lige så vigtigt er det at huske, at vi bygger for
fremtiden. Det, vi bygger i dag, bliver rammerne om vores børns liv
i morgen. Vi skal derfor tænke os om, så vi skaber langtidsholdbare
og bæredygtige løsninger.
En kommunal arkitekturpolitik skal derfor understøtte, at
arkitekturen genopdages, som det værdiskabende element det er
i udviklingen af den gode by. Såvel økonomisk på den lange bane,
som her og nu, i forhold til de oplevelser, det liv og de møder, vi som
borgere gives gennem et kvalitetsrigt bymiljø.
God arkitektur kræver bl.a. gode rammer i tilblivelsesprocessen
– det kræver tid og vilje til en dialogbaseret projektudvikling og
sagsbehandling, både sammen med professionelle udviklere
og rådgivere – og ikke mindst – via inddragelse af borgere og
fremtidige brugere.
Byudvikling er en dynamisk størrelse, og vi kender som regel ikke
morgendagens svære udfordringer. Derfor er Aalborg Kommunes
arkitekturpolitik udformet som et robust og fleksibelt redskab, der
med sine 9 pejlemærker sætter retningen for den bykvalitet og den
arkitektur, vi ønsker skal være kommunens fysiske DNA.
Vi ser frem til et inspirerende samarbejde omkring Aalborgs
arkitektur!
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ARKITEKTURPOLITIKKEN
SÆTTER RAMMERNE

Arkitekturpolitikken udgør den overordnede strategiske ramme
for, hvordan vi i Aalborg Kommune ser og arbejder med arkitektur.
Der er tale om et værdigrundlag, som sætter retning i forhold til
særlige fokusområder.
I tilknytning til arkitekturpolitikken er der udarbejdet en række
bygherrevejledninger og appendikser med fokus på aktuelle
tematikker og bebyggelser. Karakteren og omfanget af disse er ret
varierende, og med tiden forventes det, at antallet vil vokse.
Som de første appendikser er der udarbejdet en ny højhuspolitik
med tilhørende bygherrevejledning og en arkitekturscreening,
særlig møntet de mange fortætningsprojekter.

7

BYRUM, GADER OG LANDSKABER

ARKITEKTUR ER
SYNERGIEN MELLEM...

BYGNINGER, BEBYGGELSER OG
DERES UDTRYK
FUNKTIONERNE
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HVAD ER ARKITEKTUR?
„Architecture is about giving form to the places where people live“
- Alejandro Aravena1
Arkitektur er et bredt begreb. Det omfatter alle fysiske steder, hvor
vi lever, og handler både om form, funktion, og det vi sanser.
Arkitektur kommer til udtryk i mange skalaer – fra den store
skala som byer, landskaber og bebyggelser, til den mindre skala
som bygninger, vinduer, døre og håndtag. Arkitektur er desuden
materialiteten, det vi sanser - duften af træ, fornemmelsen af
betonens ruhed, lyset - og det være sig hvor vi bor, opholder os
eller blot passerer forbi. Endelig omfatter arkitekturen også
rummet mellem det byggede - byrummet, gadestrækninger, haver
og parker, fjordlandskabet osv.
Kvalitetsrig arkitektur sætter fokus på menneskets relation til vores
fysiske omgivelser – bygninger såvel som uderum. Bebyggelsens
højde samt tanke på proportioner og detaljen kan gøre gåturen
langs facaderækkerne rar. Overgangen mellem det offentlige byrum
og bebyggelsers mere private opholdszoner kan fremme en tryg
oplevelse af bymiljøet. En tydelig kodning gennem indretningen
er essentiel. Kvalitetsrig arkitektur vokser ud af konteksten, og
bygninger og uderum taler sammen. Der er fokus på, hvordan
forskellige funktioner og anvendelser kan bringes til at spille
sammen og skabe meningsfulde steder. Steder hvor man kan bo
og leve et kvalitetsfyldt hverdagsliv – steder hvor man kan arbejde,
eller steder hvor man kan mødes med 'den anden', få oplevelser og
stimuli i den pulserende bymidte eller i grønne åndehuller.
Kunsten at skabe god arkitektur handler dermed både om at
bygge kvalitetsfyldte fysiske rammer for livsudfoldelse samt om at
orkestrere det gode samspil mellem de funktioner, som bygningerne
skaber rammer for, inde og ude. Det er i det frugtbare møde mellem
bebyggelser, funktioner og mennesker, at vi kan skabe grundlaget
for en mangfoldig, inkluderende og bæredygtig by.

1 Chilensk arkitekt, kunstnerisk leder og medstifter af tegnestuen Elemental S.A.
der arbejder med projekter, som fokuserer på social indflydelse og det almenes
interesse. Tegnestuen adskiller sig fra andre ved at være sammensat af personer
med mange forskellige fagligheder.
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BYGGERI IGANGSÆTTER TRANSFORMATION
Musikkens Hus - et kulturelt fixpunkt med unik arkitektur.
Arkitekt: Coop Himmelb(l)au.
Grindsted Skole - nyt fællesskab
i landsbyen.
Arkitekt og fotograf: Pluskontoret

BYRUM SAMMENBINDER MENNESKER
Kickstart Tornhøj - infrastruktur
der skaber attraktive opholdsrum.
Arkitekt: Team Vandkunsten.
Kassandravej - boligområde med
mødesteder.

MIX AF FORSKELLIGE BOLIGTYPER SKABER BYLIV
Plaza - forskellige ejerformer og
funktioner under samme tag.
Arkitekt: Kjaer & Richter
Ungdomsboliger - strategisk placeret ved havnefronten.
Arkitekt: Kim og Jørn Utzon
Siloen - et hus til forskellige generationer.
Arkitekt: C.F. Møller
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ARKITEKTUR SOM LØFTESTANG
„Spørg ikke hvad byen kan gøre for din bygning – men hvad din
bygning kan gøre for byen“
- Jan Gehl1
Arkitektur kan være et slagkraftigt middel og værktøj til at binde
et område sammen og understøtte fællesskaber. Det kan desuden
give en særlig identitet og karakter til et område. Aalborg har
mange eksempler på, at en bevidst satsning på arkitektur kan være
med til at drive en særlig byudvikling. Eksempler, der rummer både
højt profilerede projekter som fx Musikkens Hus, og mere 'brede'
projekter som byens satsning på ungdomsboliger og offentlige
byrum, fx Kickstart Tornhøj og havnefronten.
God arkitektur og byplanlægning tænker områder på holistisk
vis og på tværs af matrikelskel. Fysiske rammer er ikke blot den
enkelte bygherres mørtel, mursten eller beton, men også en del af
et samlet bymiljø, der giver grobund for nye naboskaber og bedre
fællesskaber.
Det er dermed ikke kun de kommunale indsatser, der skal sikre
den gode udvikling. Private bygherrer har et stort ansvar. I et
byggeprojekt – stort som lille – skal de mange forskellige krav fra
bygherrer, myndigheder osv. samles i et helhedsgreb. Et greb, der
vokser ud af og spiller sammen med det omgivende bymiljø for at
understøtte borgernes livskvalitet. Det er derfor afgørende, at vi
aktører, som tilsammen har ansvaret for bybygningen, forstår og
ser hinandens roller og forskellige perspektiver.

1 Dansk arkitekt og byplanlægger med fokus på hvordan de fysiske omgivelser
påvirker menneskers adfærd. Han arbejder således i krydsfeltet mellem psykologi,
sociologi, arkitektur og byplanlægning. Han er desuden forfatteren bag bogen “Livet mellem husene” og medstifter af tegnestuen Gehl Architects.
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FORTÆTNING OG BYKVALITET?
Østre Havn - nyt og gammelt, tæt
og højt omkring havnebassinet.
Godsbanen - mere kritisk masse
omkring kollektiv trafik.
Arkitekt: C.F. Møller og COWI

TRANSFORMATION AF EKSISTERENDE BYMILJØER
Gabels Torv - omkringliggende
funktioner understøtter byrummet.
Arkitekt: Frode Birk
Las Poulsens Have - gamle bygninger med nyt indhold.
Arkitekt: C.F. Møller

OMDANNELSE AF TIDLIGERE INDUSTRIOMRÅDER
Aalborg Havnefront - byen og
fjorden sammenbindes.
Arkitekt: C.F. Møller
Eternitten - arkitektonisk genanvendelse og fortolkning.
Nordkraft - fra kraftværk til kulturværk.
Arkitekt: Cubo
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BÆREDYGTIG ARKITEKTUR
„Det gælder om at skabe bygninger, som er så fulde af karakter og
kvalitet, at de kan stå i hundreder af år. Arkitektur skal være robust
nok til at skifte funktion over tid. Dét er bæredygtigt!“
- Dan Stubbergaard1
Vi lever i en tid, hvor flere og flere ønsker at flytte til byen. Det
kræver flere boliger, og for ikke at bebygge hele kommunens areal
må vi arbejde med omdannelse og fortætning. Vi skal dog sørge
for at arbejde med det eksisterende og genanvende bygninger eller
byggematerialer, der hvor det giver mening. Det er ikke bæredygtigt
bare at rive ned. Vi skal have fokus på cirkulær økonomi, når vi
bygger.
Bæredygtig arkitektur har en lang levetid og skal kunne anvendes
i mange år. Vi bygger i nutiden men for fremtiden. Det betyder, at
vi skal have tanke på robusthed og resiliens - både med hensyn til
materialer og struktur.
Arkitektur bør være udført i materialer, der både er holdbare og har
en særlig stoflighed. Dette kan være med til at sikre kvalitetsfyldte
bygninger og byrum, som vil overleve tidens tand og i årenes løb
blive forandrede igen og igen.
En bygning bør desuden være opført og udført så fleksibel, at den
over tid kan anvendes til flere funktioner - fx gå fra bolig til erhverv,
fra kraftværk til kulturcenter – eller fra skole til bolig. Fleksibiliteten
er også nødvendig i forhold til, at den oprindeligt tænkte funktion
kan følge med skiftende tiders krav – fx skolers skiftende krav til
det gode læringsmiljø, mindre boliger, som kan sammenlægges til
større, nye tilgængelighedskrav osv. Udformningen af bygningens
indre, hvad angår struktur, opbygninger, højder osv., er derfor
essentiel.
Ovenstående skal ses i sammenhæng med, at erfaringer viser, at
man i særdeleshed har lyst til at bevare, transformere og gentænke
eksisterende bygninger og landskabstræk, som har karakter og
identitet. Ikke nødvendigvis med et konserverende afsæt fordi man
ønsker at bevare det i sin oprindelige udformning og anvendelse.
Men som afsæt for en dynamisk transformation af bymiljøet, der
står på skuldrene af det tidligere levede liv – byens historie og
selvforståelse. Bæredygtig arkitektur er dermed mere et spørgsmål
om at give plads til en dynamisk byomdannelsesproces set over
tid end et uforanderligt produkt - og at man helt grundlæggende
arbejder ud fra et cirkulært perspektiv, når man skaber by.

1 Dansk arkitekt og grundlægger af tegnestuen COBE, som arbejder med byplanlægning, bygningsarkitektur og byrum.
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LARGE - BYEN

MEDIUM - BYGNING OG BYRUM

SMALL - DETALJEN
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9 PEJLEMÆRKER FOR GOD
ARKITEKTUR I AALBORG

I Aalborg Kommune arbejder vi efter en række mål, som tilsammen
sikrer værdiskabelse, god byggeskik og gode møder mellem mennesker, bebyggelser og byrum.
Disse mål sikrer vi kun ved, at alle, der bidrager til byens fysiske udvikling, tager ansvar ved at fokusere på høj kvalitet i det, der bygges,
og på gode inddragende processer.
Denne tilgang afspejles i de ni pejlemærker, som starter med at se
på de overordnede landskabelige og bymæssige sammenhænge i
skalatrinnet LARGE. Derefter flyttes perspektivet til MEDIUM, som
fokuserer på byrum og det lokale miljø. Endelig er det i SMALL, at
individets oplevelse og sansning af detaljer og materialer beskrives.
For at sikre sammenhæng på tværs af skalatrin, stiller vi i alle projekter derfor spørgsmålet: ”Hvilke kvaliteter tilfører dette projekt
byen, og hvordan understøtter og udvikler det stedets eksisterende
karakteristika?”
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?

Behov for fortætning

Klimaforandringer

Demografiske
forandringer

?

Ny teknologi

Ændrede mønstre
i mobilitet

?

Nye
byggematerialer
Nye
familiemønstre

1: VI SKAL SIKRE, AT ARKITEKTUR KAN OPTAGE
MORGENDAGENS FORANDRINGER

Kan projekterne håndtere fremtidige udfordringer som eksempelvis klimaforandringer,
nye mobilitetsmønstre og demografiske forandringer? Rummer projekterne bæredygtige
initiativer?

2: VI SKAL BYGGE VIDERE PÅ FORTIDEN

Er der eksisterende kvaliteter, som er værd at bevare? Er det muligt at omdanne eller
genbruge det eksisterende eller dele heraf til nye funktioner? Kan det eksisterende
bidrage med at give det nye projekt identitet?

3: VI SKAL SIKRE SAMSPIL MELLEM LANDSKAB OG BEBYGGELSE

Hvordan møder bebyggelsen det åbne land, offentlige byrum samt offentlige
grønne og rekreative arealer? Lægger bebyggelse sig ind i eller uden på
landskabet? Understøtter projekterne eksisterende landskabstræk? Kan
eksisterende landskabelige kvaliteter bidrage med at give det nye projekt
identitet? Kan klimatilpasninger anvendes til at tilføre nye kvaliteter til landskabet
eller byrummet?
16

LARGE - BYEN

Når et projekt igangsættes, er det vigtigt at forholde sig til det
eksisterende. Man skal altid tage udgangspunkt i det konkrete
sted, man arbejder, og tage stilling til, hvordan projektet lægger
sig i landskabet eller et eksisterende bymiljø. Yderligere skal
projekterne være opmærksomme på fortiden såvel som fremtiden.
Vi ønsker at bygge videre på fortiden og bevare særlige kvaliteter,
der kan bidrage med en særlig identitet. Samtidig skal nye projekter
være modtagelig overfor fremtidige forandringer, kendte såvel som
ukendte.
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Fortolkning af konteksten

Tilpasning til konteksten

Kontrast til konteksten

4: VI SKAL VÆRE BEVIDSTE OM STEDET

Hvordan forholder projektet sig til de eksisterende omgivelser? Skabes der en
kontrast, eller tilpasser den nye bygning sig den allerede eksisterende struktur? Er
der arbejdet med karakteristiske materialer? Hvordan forholder projektet sig til
det omkringliggende byrum og grønne elementer?

SUPERKØB

HEY!

HEJ!

!

DAG

GOD

5: VI SKAL UNDERSTØTTE HVERDAGSLIVET

Placeres nye funktioner strategisk, så vi sikrer en blandet by? Er nye projekter med
til at sikre liv hele døgnet? Bidrager projekterne med at skabe gode mødesteder?
Understøtter projekterne bæredygtig mobilitet?

6: VI SKAL SKABE GODE OVERGANGE

Hvordan behandles overgange mellem forskellige områder? Er koblingen mellem
inde og ude bearbejdet på en kvalitetsrig måde? Hvordan indrettes kantzonerne?
Understøttes livet i det offentlige rum?
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MEDIUM - BYGNING OG BYRUM

For at sikre, at nye projekter skaber merværdi for det lokale bymiljø
og dets fremtidige brugere, er det afgørende at have fokus på
samspillet og synergien med omkringliggende bebyggelser, også
med hensyn til de funktioner, der tilføjes det eksisterende byliv.
Man skal således både arbejde med formgivningen, materialiteten
og programmeringen af det nye projekt samt relationerne mellem
nyt og eksisterende. Især når der bygges tæt, stilles der krav til
’omhu i detaljen’. Her fordres der en særlig omtanke med hensyn til
projektets møde med eksisterende omgivende bebyggelse, byrum
og grønne åndehuller, således at ny bebyggelse opleves som et
tilskud.
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7: VI SKAL SKABE BYRUM, DER ER TILPASSET DET LOKALE KLIMA

Er der sikret et godt nærmiljø, så man oplever tryghed og et behageligt klima? Er
der arbejdet med at skabe sammenhæng med sæsoner og døgnets rytme? Er der
sørget for læ og ly? Er der plads til forskellige aktiviteter i forskellige tempi?

Vinduer
Facademateriale

8: VI SKAL ARBEJDE MED FORMGIVNING I DETALJEN

Dørhåndtag

Er projekterne bearbejdet i skala, så de forholder sig til mennesket?
Er der arbejdet med detaljer og materialer, som skaber varierede oplevelser? Er der
tænkt i holdbare og bæredygtige materialer?

9: VI SKAL SKABE SUNDE RUM FOR MENNESKER

Kommer der nok dagslys ind i bygningerne? Er der arbejdet med
indeklimaet og energioptimering? Er der sikret tilgængelighed
for alle?
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SMALL - DETALJEN

Vi er nu zoomet helt ind på detaljeniveau. Her sætter pejlemærkerne
fokus på det lokale klima, og hvordan vi tilpasser vores uderum
herefter. Vi skal sikre et godt nærmiljø, eksempelvis gennem en
plads i solen, hvor der både er læ og ly. Det handler altså om det,
vi oplever og sanser på nært hold. Her bliver bygningernes detaljer
især vigtige, både hvad angår materialitet og udformning. Sidst,
men ikke mindst, er det også vigtigt at komme ind i bygningen og
sikre gode forhold for alle brugere.
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DIALOG

Proces

Planloven

Forhandling

Borgerinddragelse
Formidling

§
Byggeloven
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Viden

SÅDAN ARBEJDER VI MED
ARKITEKTUREN

Der er mange aktører involveret i udviklingen af en by, og tilsammen
har vi ansvaret for kvaliteten af kommunens fysiske bymiljø –
byernes arkitektur. Politiske beslutningstagere, byplanlæggere og
fagforvaltninger, rådgivere, ingeniører, arkitekter, de udførende
og entreprenører, såvel som brugere, lige fra specifikke
interesseorganisationer til den almindelige borger. Alle har vigtige
roller og en begrundet forventning eller krav om rettidig involvering
i udviklingsprocessen.
De forskellige aktører har dog ofte forskellige interesser. Her
har kommunen et særligt ansvar og mandat i forhold til at afveje
konkrete, lokale projektbehov op imod generelle samfundsmæssige
hensyn, herunder at varetage myndighedsopgaver i plan- og
byggeprocessen.
Grundlaget i afvejningen vil være lovbundne krav fra planlov, byggelov,
lokalplaner mv. samt sikring af de mere kvalitative og stedbundne
krav. Konkrete beslutninger om et projekts arkitektoniske udtryk
sker altid på basis af vurderinger af projektområdets omgivelser set
som en helhed, en vurdering af dets potentialer og den ønskede
udviklingsretning. I sidste instans har kommunen i særlige konkrete
tilfælde mulighed for at udstede påbud eller forbud.
Det er en udbredt opfattelse, at arkitektonisk kvalitet belaster
byggeriets økonomi. Det er ikke tilfældet – og slet ikke, når
samfundsøkonomien og det lange tidsperspektiv indtænkes.
Bygninger og byrum skal anvendes i flere generationer, så
udformningen kræver omtanke, og at man ikke forfalder til lette og
traditionelle løsninger.
Dialog og det gode samspil er afgørende for det vellykkede resultat.
Den konkrete dialogproces afhænger af opgavens karakter og
omfang og varierer fra fx generel formidling og workshops om
aktuelle tematikker – til tæt dialog med en konkret bygherre om et
specifikt projekt.
Til dialogprocessen har kommunen udviklet en række konkrete
hjælpeværktøjer, som kan bringes i anvendelse. De indledende
analyser af stedet, hvor der skal bygges, kan tage udgangspunkt
i screening af fx arkitektur og kulturarv (SAK-metoden), eller
der kan anvendes stilblade, som fortæller om karakteristiske
bygningstypologier. Senere i processen kan der udarbejdes
volumenstudier og visualiseringer med udgangspunkt i vores
3D-bymodel.
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