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Figur 1 Oversigtstegning for Brohuset og området omkring [Lokalplan 1-1-138]

I nærværende notat skitseres et forslag til udformning af åløbet forbi Brohuset
med de tilhørende stier og broer samt belysningsanlæg, beplantning mv.
Skitseprojektet udarbejdes som grundlag for den udbygnings-aftale, der skal
indgås mellem de involverede parter ifm. lokalplanarbejdet for den nye
bebyggelse.
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Projektområdet er defineret ved den nordlige afgrænsningslinje for lokalplanområdet (Lokalplan 1-1138). Mod syd er området afgrænset ved overgangen fra beplantning og belægning. Den østlige og
vestlige afgrænsning af projektområdet er defineret ved de to broer, Dag Hammerskjølds Gade og
Østre Allé.
Afgrænsningen af projektområdet er vist med rødt i figur 2.

Figur 2 Afgrænsning af projektområde
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Forudsætninger

2.1 Brohuset
Langs brohuset etableres et shared space, som grænser op til nærværende projektområde.
Shared space området etableres med fri passage for primært husets beboere, men også for forbipasserende samt renovations- og redningskøretøjer. To broforbindelser sikrer uhindret bevægelse på tværs af
åen for cykler og gående. Åtracéet forbi brohuset skal sikre plads samt sammenhæng med Brohuset og
shared space området.
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2.2 Åprofil
Intensionen med det overordnede projekt ”Åbning af Østerå” er at skabe mest muligt rum til natur
langs det fremtidige tracé for Østerå. Samtidig skal alle funktionelle krav til Brohuset efterleves.
Åen forbi Brohuset gives en karakter af præcis og urban formgivning blandet med frodige og grønne
åbrinker.
Åens profil skal være minimum 5,0 m bred. Åbunden afdækkes med fiberdug hvorpå der udlægges
”gydegrus” for at etablere så attraktive forhold som mulig for fiskebestanden i åen.
2.3 Ledninger
Spildevandsledninger fra Brohuset samt overfladevand fra området skal føres på tværs under åløbet
og kobles til eksisterende anlæg på Godsbanearealet.
Mindre ledninger kan føres over åen i stibroerne.
2.4 Jordhåndtering
Da området har været benyttet som godsbaneareal med potentielle forureningskilder som olietanke,
olieoplag, tankningsanlæg, værksteder, olieudskillere, kulgård, remiser mv., forudsættes en del af
jorden at være forurenet.
2.5 Udseende
På grund af områdets tidligere anvendelse som godsbaneareal, er der et ønske om at bibeholde det
industrielle præg i området samtidig med at det grønne fra Ådalen bringes ind.
Derudover skal området binde det naturlige åforløb i Åparken sammen med det mere byprægede
udseende i Jernbaneparken og ved Brohuset.
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Beskrivelse

3.1 Åen
Inden for projektområdet er der foreslået to typer af åprofilet.
Den ene type (Snit A-A) etableres, hvor der er mindst plads pga. redningsvej omkring eksisterende
parkeringshus og adgangsvej forbi det nye Brohus.
Den anden type (Snit B-B) etableres, hvor der er mere plads til at etablere grønne åbrinker.
3.1.1 Smalt åprofil (Snit A-A)
Ved Snit A-A etableres åens profil med et L-profil i beton så den ene side er lodret i beton og den anden
side består af en grøn åbrink med en hældning på maks. 1:2 (lodret:vandret).
I denne løsning er der indskudt et skrånende grønt niveau med beplantning for så vidt muligt at
videreføre ådalens sammenhængende grønne landskab ind gennem dette smalle hængsel, som
projektområdet i virkeligheden er.
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Figur 3 Smalt åprofil (snit A-A)

Yderligere over det indskudte skrånende niveau er en lodret kant på 60 cm mod fællesstien. Dermed
undgås etablering af værn mod vandet og der skabes uhindret kig på tværs af åen.
De to støttemure udføres som insitu-støbte betonkonstruktioner. Det er nødvendigt at foretage
opbrydning og bortgravning af fællesstien mens de to støttemurer etableres. Trafikken på fællesstien
skal derfor midlertidig omlægges og efterfølgende skal belægningen på fællesstien retableres.
3.1.2
Bredt åprofil (Snit B-B)
Ved Snit B-B etableres åens profil med åbrinker med en maks. hældning på 1:2 (lodret:vandret) og med
beplantning af hjemmehørende arter.

Figur 4 Bredt åprofil (snit B-B)
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3.2 Jordhåndtering
I anlægsoverslag for nærværende skitseprojekt er forudsat, at de øverste 1,5 meter jord er lettere
forurenet og at de underliggende forekomster er ren jord. Endvidere er det forudsat, at der ved alle
fremtidige grønne områder skal foretages afgravning af 0,5 meter jord og udlægning af et markeringsnet inden der dækkes af med 0,5 meter ren jord.
I forbindelse med den videre detailprojektering skal der udarbejdes en jordhåndteringsplan. I dette
arbejde er indeholdt udtagning af jordprøver, analyse af prøver og anmeldelse til Aalborg Kommunes
Miljøafdeling i forbindelse med flytning af jord fra området.
3.3 Stibroer
De to broer er hhv. 15 meter og 26 meter lange og har en bredde på 3 meter. Den korte af broerne står
vinkelret på åen. Den lange bro står i en vinkel på ca. 70° i forhold til åen. Begge broer spænder over
åen i ét fag og forudsættes direkte funderes på de eksisterende aflejringer.
Den lange bro breder sig ud ved tilslutningen til stien på begge sider af åen. Broens endevederlag
placeres i broens knækpunkter. Fra endevederlagene og til tilslutningspunktet for stierne etableres der
L-formede støttemure.
Brodækkene etableres som en slapt armeret betonplade. Broen udføres uden kantbjælke i siderne og
dermed kan broen afvandes ud over siderne. Rækværk monteres på siden af bropladen.
Belægningen består af ca. 8 mm tyk kunstsstofbelægning med istrøet granitskærver eller tilsvarende for
at gøre brodækket skridsikkert.
3.4 Beplantninger
Målet for beplantningsdelen er at skabe basis for så høj en biodiversitet som muligt ved Brohuset.
Beplantningen kommer til at bestå af en kombination af hjemmehørende arter. Udvalget af disse
baserer sig på registreringer af forskellige naturtyper, beplantninger og å-profiler langs de mest
naturprægede strækninger af Østerå.
Det nordvendte område ved Brohuset vil oftest ligge i fuld skygge, og beplantningen langs åbrinkerne
vælges her ud fra skyggetålende arter.
3.5 Inventar/belysning
Den primære belysning består af 6-7 meter høje master monteret med 3 spot-armaturer på hver.
Masterne placeres på den sydlige åbrink langs shared space. Belysningsklasse E1 for lokalvej med tæt
høj bebyggelse.
Sekundært indbygges der effektbelysning i de to stibroer.
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Anlægsoverslag

På baggrund af de i nærværende notat anførte forudsætninger, er der udarbejdet et anlægsoverslag for
det beskrevne skitseprojekt.
Det beregnede prisoverslag er en sum af følgende poster:
1. Arbejdsplads

Omkostninger til forberedende arbejder omfatter udgifter til anstilling
af byggeplads, drift af byggeplads i hele anlægsperioden, nødvendig
trafikafvikling og nedtagning af arbejdsplads.

2. Jordarbejder

Jordarbejderne omfatter udgifter til afgravning og bortskaffelse af
forurenede såvel som rene materialer, afgravning af ekstra 0,5 meter
jord ved grønne områder samt indbygning af markeringsnet og
erstatning med ren jord. I denne post er endvidere indeholdt udgifter
til levering og indbygning af gydegrus i hele åløbets udstrækning.

3. Støttemur / kanal

Omkostninger til etablering af betonstøttemure ved kanal – dels lav
støttemur langs fælles sti og støttemur i kanalforløb.

4. Stibroer

Omkostninger til etablering af de to stibroer over kanalen.

5. Belægninger

Omkostninger til retablering af belægningen på fælles sti langs
parkeringshus efter færdig udført støttemur langs fællesstien.

6. Beplantning

Omkostninger til etablering af beplantning, herunder levering og
indbygning af vækstlag og levering, plantning og plejning af træer,
buske og buskplanter.

7. Inventar / belysning

I denne post er indeholdt udgifter til belysningsanlæg i rabatten langs
de belagte arealer og over broerne.

Nedenstående anlægsoverslag er angivet i prisniveau ultimo 2019 og er ekskl. moms. Priserne er
svarende til de priser der kan forventes under normale konkurrencemæssige betingelser i området.

Betegnelse
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I alt ekskl. moms

1.

Arbejdsplads

kr.

1.000.000

2.

Jordarbejder

kr.

1.650.000

3.

Støttemur / kanal

kr.

1.850.000

4.

Stibroer

kr.

1.275.000

5.

Belægninger

kr.

125.000

6.

Beplantning

kr.

1.575.000

7.

Inventar

kr.

200.000

Anlægsarbejder

kr.

7.675.000

Matrikulær berigtigelse

kr.

50.000

Projektering og tilsyn

kr.

925.000

Uforudseelige udgifter

kr.

1.300.000

Anlægsbudget i alt

kr.

9.950.000
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Området

Projektområdet for Brohuset er placeret i Aalborgs lavtliggende jernbaneterræn, og ligger som et hængsel for de tre tilstødende by- og parkområder; Campus, Jernbaneparken og Åparken.

Lokal kontekst
Godsbane
Ådal
Biodiversitet
Hjemmehørende arter

Helhedsgrebet for projektområdet knytter sig op på det større sideløbende
projekt ‘Åbning af Østerå’, hvor egnskarakteristiske planter og naturtyper registreres, gentolkes og derefter udlægges i de forskellige projektområder i Aalborg.
En høj grad af biodiversitet og dertilhørende habitater ønskes skabt gennem
nyplantninger af en række hjemmehørende arter, der vil trives i det nye å-tracés
våde profil, samt i Åparkens tørre og næringsfattige jord.

Intentioner

Projektets intention er at skabe mest mulig rum til naturen langs det fremtidige
tracé for Østerå, samtidig med at alle funktionelle krav til Brohuset efterleves.
Åens forløb gives her en karakter af præcis og urban formgivning blandet med
frodige og grønne å-brinker.
Langs Brohuset etableres et shared space, hvor der er fri passage for primært
husets beboere, men også for forbipasserende. To broforbindelser sikrer uhindret bevægelse på tværs af åen for cykler og gående.

Gennemgang af projektet

Inden for projektområdet består åprofilet af to typer. Fælles for begge er, at åens
profil min. skal være 5m bredt.

Den ene type (Snit A-A) etableres, hvor der er mindst plads pga. div. afgrænsninger og tekniske bindinger; såsom evt. rørføringer under åen samt skråningsprofiler og bredde på køreveje. Her konstrueres åens profil med et L-profil
i beton, så den ene side er lodret i beton og den anden side består af en grøn
åbrink med en hældning på maks. 1:2. I denne løsning er der indskudt et
skrånende grønt niveau med beplantning for såvidt muligt at videreføre ådalens
sammenhængende grønne landskab ind gennem dette smalle hængsel, som
projektområdet i virkeligheden er. Yderligere over det indskudte skrånende
niveau er en lodret opkant på 60 cm mod fællesstien. Dermed undgås etablering
af værn mod vandet og der skabes uhindrede kig på tværs af åen.
Den anden type (Snit B-B) etableres, hvor der er mest plads til at lave grønne
å-brinker (maks. hældning 1:2) med beplantning af hjemmehørende arter.
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MATERIALER

Anlægget langs Brohuset opleves som en del af den fremtidige Åparken i hele
det langsgående godsbaneareal fra Kielersvej til Sønderbro.
Området er særligt karakteriseret ved de gamle, industrielle stålkonstruktioner
og de store, rå betonkonstruktioner under broerne.
Valget af belægninger og materiale for brokonstruktioner, inventar og belysning
er grundet i ønsket om at bevare nogle af de karakterer og den kulturværdi, der
ligger i det post-industriele landskab omkring Godsbanen.
Belægninger på stier og adgangsveje etableres i materiale som er kendetegnede
for område: Asfalt, in-situ-støbt beton og grus
Brokonstruktioner, inventar og belysning udføres i stål.

Nærmere detaljering af belægninger, konstruktioner samt valg af inventar
skal følge designprincipper for hele Åparken.

Entreprisegrænse

Brohuset

Beplantning - Åbrinker

Beplantning - Kantzoner

Å-profil

Belægning

Brokonstruktioner

Betonstøttemure
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BELÆGNINGER & KONSTRUKTIONER

Bro - Stål
Aranzadi Park, Navarre, ES

Eksisterende betonkonstruktioner
Godsbanen, Aalborg, DK

Eksisterende belægninger: Grus / Skinner, Jern
Godsbanen, Aalborg, DK

Stiforløb, skinner og skov
Park am Gleisdreieck, Berlin, DE

Bro - Stål
Svaldalsfossen, Sauda, NO

Eksisterende belysningsmast
Godsbanen, Aalborg, DK

Eksisterende belægninger: Grus / Skinner, Jern
Godsbanen, Aalborg, DK

Sti med siddekant
Park am Gleisdreieck, Berlin, DE

Bro - Stål
Ørestaden, Kbh, DK

Grus og cortenstålplade
Gravel Walk, Kilkenny, IE

Asfalt belægning
München Stadion, DE

Lys beton belægning
Park am Gleisdreieck, Berlin, DE
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BEPLANTNING

REGISTRERING LANGS ØSTERÅ

I forbindelse med Anlægsprogram for Åbning af Østerå er der foretaget en registrering af Østerås beplantning og åprofiler på å-strækningen fra Lindenborgå til
Gabriel.
Registreringen beskriver Østerås forskellige å-profiler, å-forløb og å-landskabets
karakteristiske urter, græsser og træer.
For at opnå så naturligt et å-forløb og med så høj en biodiversitet som mulig
ved Brohuset, vil denne registrering danne grundlag for valg af beplantning på
åbrinkerne ved foden af bygningen.
Det nordvendte område ved Brohuset vil oftest ligge i fuld skygge, og beplantningen langs Åbrinkerne vælges ud fra skyggetålende arter.

Nærmere detaljering af beplantningsplanen skal følge beplantningsprincipper for hele Åparken.
Planteliste, primært fugtig bund.
(Registrering):
Træer:
Rød-el
Grå-pil
Dun-birk
Ask
Almindelig hæg
Brombær
Ahorn
Hassel
Vinter-eg
Skovfyr
m.fl

Urter & Græsser:
Hvid-kløver
Rød-kløver
Stor nælde
Eng-nellikerod
Skvalderkål
Kær-dueurt
Lodden dueurt
Kær-tidsel
Kattehale
Vild gyldenris
Dunet dueurt
Tagrør
Eng-rapgræs
Høj sødgræs
Bredbladet dunhammer
Rød svingel
Almindelige hvene

Guldbækken

Østerådal Nord

Østerådal Nord

Østerådal Nord

Finstrupgård Kilde

Østerådal Nord

Topstar
Fløjlsgræs
Mosebunke
Rørgræs
Almindelig fredløs
Hamp-hjortetrøst
Følfod
Engkarse
Eng-nellikerod
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BEPLANTNING
REGISTRERING I ÅPARKEN

Å-tracéet langs Brohuset vil fortsætte gennem den fremtidige Åparken og tilsvarende beplantningsregisteringen langs Østerå er området langs Godsbanen også
registreret.
I godsbanearealets sydlige side findes et stort område langs de gamle skinner
med selvplantet vegetation, som indeholder stor botanisk værdi.
Flere steder er baneterrænerne i Danmark blevet til unikke levesteder for et
væld af arter, hvor det ekstremt nærringsfattige underlag af grus, sand eller
skærver danner grundlag for nøjsomme arter, der oftest bliver udkonkurreret i
andre og mere næringsrige biotoper.
Karakteren af dette område og registreringen af de eksisterende arter vil danne
grundlag for valg af beplantning i områderne tættest på Brohuset.
Det nordvendte område ved Brohuset vil oftest ligge i fuld skygge, og beplantningen langs Åbrinkerne vælges ud fra skyggetålende arter.

Nærmere detaljering af beplantningsplanen skal følge beplantningsprincipper for hele Åparken.

Åparken
Eksisterende beplantning

Åparken
Markante industrielle strukturer

Åparken
Grupper af fyrtræer

Åparken
Stiforløb, grus og skinner

Åparken
Varieret og sammensat bunddække

Åparken
Eksisterende beplantning og lysmaster

Planteliste, primært tør bund.
(Registrering):
Træer:
Enggriflet Hvidtjørn
Grå-pil
Dun-birk
Vinter-eg
Skovfyr
m.fl.
Urter & Græsser:
Cikorie
Uldbladet kongelys
Prikbladet perikon
Læge-Alant
Humle-sneglebælg
Almindelig katost
Vild kørvel
Gærde-kartebolle
Ensidig klokke
Filtet burre
Kornblomst
Mørk kongelys
Tjærenellike
Lancetvejbred
Rundbælg

Almindelig blåmunke
Almindelig kongepen
Almindelig røllike
Almindelig torskemund
Blåhat
Hvid okseøje
Håret høgeurt
Engelsk græs
Stor knopurt
Rødknæ
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ØKONOMI
ANLÆGSOVERSLAG
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