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Vestbyen i Aalborg

Fremtidens bydel med fokus
på mobilitet, klima og byliv
VEJFORUM den 8/12 2021
A5 - Mobilitetsplanlægning
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Hvorfor gaderne i 
Vestbyen?

Politisk ønske om byudviklingsplan

Borgerinddragelse er i fokus

Klimaforandringer skal håndteres

Gaderum trænger til fokus

Bilparkering fylder meget

Lavt bilejerskab

Plusbus og nedgravede containere
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Visionen for 
Vestbyen

”VESTBYEN SKAL BLIVE TIL 
FREMTIDENS GRØNNE, 
BÆREDYGTIGE BYDEL”
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Analyse af 
parkering
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Analyse af 
parkering

KONKLUSION

• Der findes ledige p-pladser i Vestbyen i 
dag indenfor ca. 10 min gang til din bolig. 

• I praksis – de kan være svære at finde

• I den nære fremtid forventes antallet af 
biler at stige

Eksisterende 
uden Plusbus

0

Kort tidshorisont 
med Plusbus

1

Mellem tidshorisont 
med Plusbus

2.1

Mellem tidshorisont 
med Plusbus

2.2

Lang tidshorisont 
med Plusbus

3.1

Lang tidshorisont 
med Plusbus

3.2

P



7

Analyse af 
Klimaudfordringer

Terrænnært grundvand i år 2050
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Analyse af 
Klimaudfordringer

Overfladevand

Nedsivningspotentiale

Bluespot
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Analyse af 
Klimaudfordringer

Havvandsstigning i år 2100



10

Kortlægning af 
FN’s verdensmål

Eksempel
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Vestbyen i dag

Bæredygtig mobilitet
• Dagens adfærd understøtter ikke visionen.
• Parkering – Forholdet mellem udbud og efterspørgsel forventes at blive større.
• Trængsel – i morgen- og eftermiddagsspidstimen opleves på flere vejstrækninger og i flere kryds 

trængsel.
• Emissioner – fossildrevne køretøjer forringer luftkvaliteten i Vestbyen.
• Støj – fossildrevne køretøjer støjforurener i Vestbyen.

Rekreativ klimatilpasning
• Overfladevand – ved skybrud kan der hurtigt opstå 

problemer.
• Fjordvand – det forventes at vandspejlet i Limfjorden stiger 

hvilket øger risiko for oversvømmelser.
• Grundvand – står højt i dag og i fremtiden - der vil ikke være 

væsentligt mulighed for at nedsive.

Attraktive byrum
• Mange af Vestbyens boliggader benyttes i dag til kantstensparkering, hvilket ikke fremmer 

bylivet i Vestbyen.

”VESTBYEN SKAL BLIVE TIL 
FREMTIDENS GRØNNE, 
BÆREDYGTIGE BYDEL”
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Idekataloget
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Idekataloget
”VESTBYEN SKAL BLIVE TIL 
FREMTIDENS GRØNNE, 
BÆREDYGTIGE BYDEL”
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Idekataloget

Workshop
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Idekatalog
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Nabogaden

Steen Billes Gade i Vestbyen, Aalborg
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Hvad sker der nu i 
Vestbyen?

Efteråret 2021:

Fornyet debat om gaderne og parkering

2022 og frem:

Inddragelse af beboerne i fortsat fokus

Forsøg baner vejen for gode løsninger

Byudviklingsplan med fælles visioner



Aalborg Kommune 
Esben Obeling
esben.obeling@aalborg.dk

JAJA arkitekter
Jakob Steen Christensen
jakob@ja-ja.dk

NIRAS
Jan Ingemann Ivarsen
jii@niras.dk
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For mere info
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