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SYNOPSIS
The overall theme of the project is ”Bebyggelse og Landskab,” and it concerns
the reuse of the abandoned industrial site Østre Havn located near the core of
Aalborg. The focus of the project is to create a general stage- and master plan
for the site and further detail an urban space.
The project has been named ”Østre Havn – Den nye industri.” The vision of the
area is to create a vibrant study environment for a school of Aalborg University
with a relation to the surrounding educational functions.
To create an area with a broader appeal a main attractor has been essential
to the programming of the site. The attractor has been chosen to be a public
swimming pool.
The main building concept of the area is to create a bracket of private functions around a public inner area. The inner area is housing the areas university
functions.
The old harbour pool has been retrofitted to a recreational environment with
opportunities to stay near the water.
An urban landscape for pedestrians and cyclists has been created through the
site connecting all the sites functions internally creating an urban space with
high interaction and connecting to the sites context.
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FORORD
Denne rapport er resultatet af et 6. semester bachelorprojekt ved Arkitektur
& Design, Aalborg Universitet. Projektet vedrører omdannelsen af Østre Havn.
Den foreliggende rapport viser gruppens forslag til omdannelsen af Østre
Havn.
Rapporten er opdelt i 4 hovedafsnit: Analyse, vision+koncept, designudvikling
og præsentation. Hvert hovedafsnit er markeret med et billede over et opslag
og en kort indledning. Alle diagrammer er produceret af gruppen. Billederne
er en blanding af egen produktion og internettet.
Bagerst i rapporten er vedhæftet en CD-rom med en animationsfilm over etapeplanen for “Østre Havn - Den nye industri”.
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ØSTRE HAVN DEN NYE INDUSTRI

INTRODUKTION

Aalborg by har med sin placering nær Limfjordens udmunding en lang historie bag sig som havneby. I takt med skibshandelens udvikling har byen
ligeledes udviklet sig imod det Aalborg vi kender i dag.

KØBSTADEN
Aalborgs historiske middelaldercentrum tog sin form omkring tre åer, alle med
udmunding til Limfjorden. Disse gjorde stedet ideelt for handel, idet man både
havde en forbindelse til baglandet og en forbindelse ud i Limfjorden, omend
internationale vandveje[Aalborg.dk, 2006]. Omkring åerne opstod købmandsgårde, butikker, lagerbygninger, industri, markeder m.m. Ligeledes blev der
skabt mindre havne langs kystlinjen. Alle funktioner med forbindelse til handelen lå tæt på åløbene eller fjorden, idet skibstransporten udgjorde den eneste mulighed for at transportere store mængder gods, hvilket var med til at
skabe en kompakt bymidte.

INDUSTRIBYEN
I slutningen af det nittende- og starten af det tyvende århundrede skete
der store ændringer i Aalborgs struktur. Med introduktionen af jernbanen
og dampskibe ændredes forholdene for havnens funktion markant. Grundet
skibenes øgede størrelse var det ikke længere optimalt at anvende åløbene og
de små havne mere, og store dele af byens kystlinie blev omdannet til store
kajanlæg hvor dampskibe og senere dieseldrevne coastere kunne ligge til.Havnene blev forbundet med jernbaneforbindelser, der kunne håndtere den del
af transporten til baglandet, åerne tidligere havde håndteret. Åløbene blev
derfor gradvist, igennem det tyvende århundrede, overdækkede, og jordene
omkring dem anvendt til andre formål. Den industrielle revolution førte til en
overgang fra mindre industrier og transport, med sejlskibe og hestevogne, til
langt mere støjende og forurenende motorskibe, damplokomotiver, industriog havnemiljøer. Hvor alle funktioner med forbindelse til handelen tidligere
lå i forbindelse med vandet, skiftedes der gradvist til en monofunktionalitet
af tungere industri på havnefronten. Den øvrige by med handel, erhverv og
boliger udviklede sig nu på afstand med ryggen til havnens aktiviteter.
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NORDKRAFT UDDANNELSEOG KULTURINSTITUTION

VIDENS- OG KULTURBYEN
Imod slutningen af det 20. århundrede ekspanderede industrien og flyttede enten udenfor bymidten til større industrigrunde eller forlod helt byen,
omend landet. Denne delindustrialisering af bymidtens havnefront har
efterladt nogle af byens mest attraktive grunde langs havnefronten til videre
udvikling. I Aalborg har det medført en ny transformation i byen. Hvor de
store skibe og tunge maskiner tidligere hørte hjemme, findes nu boliger,
kultur, kontorer, uddannelse og mennesker.
I takt med deindustrialiseringen af store dele af havnefronten, har Aalborg
sideløbende, igennem de seneste årtier, mistet industriarbejdspladser i
tusindtal. Samtidigt synes der at være et problem med at beholde højtuddannede i regionen[Hans Kiib, 2008]. Aalborg kommune har forsøgt at løse
disse problemer igennem en ændring af byens økonomiske forudsætning fra
industri til videns og kulturby. Således har Aalborg Universitet udviklet sig til
at være en af byens største virksomheder[AAU i tal, http://tal.aau.dk/ansatte/
antal].
Et nyere led i kommunens vision omkring byens transformation har været at
udvide midtbyen imod havnefronten i østlig retning. Igennem opførelse af nyt
koncerthus, større kulturinstitutioner, museer og generelle prestigeprojekter
langs den centrale havnefront, ønsker kommunen en gang for alle at profilere
byen som videns og kulturby[Helhedsplan Aalborg Centrale Havnefront,
2009].
Man kan stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt Aalborg med sin størrelse har
et stort nok publikum til at fylde alle disse kulturprojekter op? For at sikre liv
omkring disse er der forsøgt at skabe hybrider imellem oplevelse og viden.
Således huser både Utzon centeret, Nordkraft og Musikkens Hus funktioner
indenfor undervisning. Derved er både kultur og videns aspektet repræsenteret på havnefronten, selvom vidensaspektet ligger sekundært, der umiddelbart ikke er at syne udefra.
Aalborg Østre Havn ligger fysisk som den sidste brik i kommunens omdannelse af havnefronten. Efter lukningen af Korn og foderstofvirksomhederne,
der fungerede indtil for nyligt, står området nu klar til nye formål. Det er i
den forbindelse interessant at tage afsæt i kommunens generelle vision for
omdannelsen af den centrale havnefront. I det kommende afsnit undersøges
områdets potentialer.

JOMFRU ANE PARKEN

SLOTSPARKEN
UTZONPARKEN

MIDTBYEN
MUSIKKENS HUS

ØSTRE HAVN
NORDKRAFT

KAROLINELUND
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ANALYSE

I det følgende analyseafsnit vil der ske en gennemgang af Østre Havn og dens
kontekst. Der begyndes med en mapping over Aalborg, herefter direkte observationer af forholdene på Østre Havn, efterfulgt af en registrering af den nære
kontekst. Der er i valget af observationer for mappingen, taget afsæt i relevante temaer indenfor kommunens vision om omdannelse til videns- og kulturby. Derudover er mere klassiske temaer, som byens fordeling af rekreative
områer, infrastrukturer, offentlige trafiksystemet også inddraget i analysen.
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“TREKANTSBYGNINGEN”
PÅ ØSTRE HAVN
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Nørresundby

Vestbyen
Mølholm
Midtbyen
Øgade
kvarteret
Vejgaard
Hasseris

Kærby
Aalborg Øst

Grønlænder
kvarteret
Skalborg

Gug

DISTRIKTER

ERHVERV+BOLIG

BOLIG

ERHVERV

NYHAVNSGADE

14

INFRASTRUKTUR

BUSLINIER

REKREATIVE AREALER

VIDEN OG KULTUR

BUSLINIE 1

SPORT

BUSLINIE 2

SHOPPING

BUSLINIE 12

KULTUR

BUSLINIE 17

UDDANNELSE

MAPPING

AALBORG
Afsnittet mapping har til formål at afdække Østre Havns større kontekst
Aalborg. Her kortlægges distrikter, bolig og erhverv, infrastruktur, offentlig
transport og rekreative arealer. Ydermere undersøges viden og kultur med
baggrund i ønsket om byens transformation fra industriby til videns- og
kulturby. Østre Havn er markeret med hvid på alle diagrammer.

DISTRIKTER
Kortet giver en forståelse af Aalborgs inddeling i distrikter, og hvor Østre Havn
er placeret i denne kontekst.

ERHVERV+BOLIG
Østre havn er omgivet af boliger på vest- og sydsiden, imens den grænser op
imod et erhvervsområde i østlig retning.
Potentiale for både bolig og erhverv uden at skabe ø-effekt.

INFRASTRUKTUR
Østre Havn ligger godt forbundet i Aalborgs overordnede trafiksystem med
sin placering langs Nyhavnsgade. Nyhavnsgade er en hovedåre imod byen fra
Nordjyllands Motorvejen og er yderligere godt forbundet til den resterende
by. I kraft af sin størrelse afgrænser Nyhavnsgade Østre Havn fra Øgadekvarteret.
Interessant at skabe forbindelse på tværs af Nyhavnsgade.

BUSLINIER
Havnearealerne ligger tæt på det offentlige transportsystem, men idet disse
kører igennem Øgadekvarteret, er disse afskårne fra området i kraft af Nyhavnsgade.
Relevant at koble Østre Havn på det offentlige transportsystem.

REKREATIVE AREALER
Byen har store sammenhængende rekreative områder i udkanten, men bliver
imod centrum stadigt mere fragmenterede og usammenhængende.
Potentiale i skabe sammenhængende rekreative rum nær midtbyen, f.eks.
ved at skabe forbindelse imellem bagvedliggende og grønne arealer langs
fjordkanten

VIDEN OG KULTUR
Byens vidensmiljøer, i form af uddannelse, er spredt ud over byen med
den største institution placeret i Østbyen. Kultur institutionerne er placeret
hovedsageligt i midtbyen og i den nye udvidelse mod Østre Havn. Større
sportsfunktioner er i overvægt i vestbyen.
I en udligning af byen er området omkring Østre Havn i overvægt med
kulturinstitutioner. Det kunne her være interessant at bringe en større
sportsfunktion til området.

15

INDUSTRIEN OG

ØSTRE HAVN
Dette afsnit har til formål at belyse områdets nuværende kvaliteter og karakteristika igennem en subjektiv registrering af Østre Havn. Registreringen
bruges til at skabe kendskab til området og dets historiske levn, og kan med
fordel bruges i designet og detaljeringen senere.

FORM FOLLOWS FUNCTION

SILO - LANDMARK FOR ØSTRE HAVN
RUSTIKKE INDUSTRISKORSTEN

ÆLDRE MURSTENSBYGGERI
PLATFORM 4

RÅ ÆSTETIK
STORT SKALASPRING

KARAKTERISTISK HAVNEBASSIN

HAVNEPULLERT - DETALJE
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“AALBORG SKYLINE”

STOR SKALA

MASSIVT

STORE VOLUMENER
MUR

MENNESKELIG SKALA

KIG TIL FJORDEN
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REGISTRERING

ØSTRE HAVN

Dette afsnit afdækker undersøgelser, der blev lavet for at få et faktuelt syn på
Østre Havn.
VINDRETNING

KONSTANT VIND
VINDAFSKÆRMET

DAGSSOL

AFTENSOL

HÅRD TRAFIK

BLØD TRAFIK

KIG

KULTUR
BOLIG
GRØNNE AREALER
ERHVERV
SHOPPING
UDDANNELSE
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VINDFORHOLD
Hovedsageligt vind fra sydvest. Fjorden giver et konstant vindtryk fra nord. De
store bygninger skaber et internt område afskærmet fra vinden.
Det er derved interessant at arbejde med uderum i det indre.

SOLFORHOLD
Idet Østre Havn er et tæt bebygget område, er der i forhold til sol forhold
kigget på de steder hvor solen har en markant virkning. Det ses at dagsolen
findes langs kajkanten ved havnebassinnet, hvor kajarealerne langs fjorden
ligger i skygge.
Skabe rekreative områder inde i området frem for langs fjordkant.

FLOW
Der opstår en klar kobling til havnefronten for den bløde trafik. Nyhavnsgade
syd for området skaber en tydelig barriere indtil området.
Skabe en forbindelse på tværs af Nyhavnsgade for den bløde trafik.

KIG
Ved bevægelse i de mange korridorer imellem de store bygninger, mødes
man af markante og interessante kigge. Kontrasten mellem de snævre korridorer og de store åbne rum skaber en spændende effekt.
Bevarelse af snævre korridorer og store rum er væsentligt for fortællingen.

TYPOLOGI I NÆRKONTEKST
I Øgade-kvarteret findes store karrébebyggelser, mens der mod øst og vest
ses store punktbebyggelser.
Ved at overføre typologi, skabes en naturlig sammenhæng med konteksten.

FUNKTIONER
Østre Havn er omgivet af forskellige funktioner, hvilket medfører forskellige
typer af liv på forskellige dele af døgnet. Tidintervallet indikerer at der vil
være en strømning af forskellig artet liv I områdets umiddelbare kontekst,
igennem store dele af døgnet.
Ved at skabe forbindelser ind I området og interne funktioner med relevans
for kontekst, kan der skabes liv igennem store dele af døgnet.
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EGHOLM FÆRGELEJE

3

DRØMMEN OM DET MARITIME LIV
SOMMERBYEN

AALBORG

FJORDKANT
SKYGGEKAJEN

Østre Havn udgør en del af et længere forløb. Forløbet definerer
Aalborgs kant mod fjorden. For at opnå en forståelse for hvilken
historie Østre Havn skal fortælle i fremtiden, er det væsentligt at
tage stilling til den helhed den er en del af og hvorvidt den skal
være en fortsættelse af en allerede eksisterende fortælling eller
om den skal skabe sin egen?
Aalborgs fjordkant er en fortælling, der strækker sig fra Egholmsfærgelejet i vest til industrihavnen i øst. For at få et indblik i
udviklingen undervejs udføres en samlet tur gennem strækningen. Turen giver et indblik i typen af områder, der findes langs
strækningen og hvilken stemning, der findes i forbindelse med
disse.
Idet udviklingen langs fjordkanten sker i markante skift frem for
i en kontinuerlig gradvis udvikling, kan fjordkantens udvikling
bedre skildres igennem selvstændige skildringer end som en enkeltstående sammenhængende fortælling. Omend disse områder
har vidt forskellige historier at fortælle, kredser de alle omkring
det samme tema; Aalborgs møde med fjorden. Det er blevet til
syv forskellige skildringer, som kan læses i det følgende.
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INDUSTRIET

5

DOMICILET
KULTURBLENDEREN

ØSTRE HAVN
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B

SOMMERBYEN
A

DRØMMEN OM DET
MARITIME LIV

Den romantiske drøm.
Kernefamilie.
Bolig på første række.
En helårlig feriefølelse.
Tom by. Smuk by. Sikker by.

Dannebrog vejrer i vinden.
C
Tid til at være. Tid til at koble af.
Friluftsliv på land. Sejltur i vand.
Turister, campister og vandrehjem. SKYGGEKAJEN
Midtbyens ingenmandsland.
Det er livet.
Ingen sol. Ingen ophold. Blæst.
Ingenting. Kun udsigt.
Rød Aalborg. Død Aalborg.

D

KULTURBLENDEREN

Fra asfalt til havsalt.
At nyde, at opleve, at være.
Byens bølger: Utzon, vand og musik.
Dette er centrum. Det er her det sker.
Velkommen til kulturbyen Aalborg.
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5 ØSTRE HAVN

INDUSTRIEN

Et lukket land set over fjorden.
Porten til Aalborg ses fra nord.
Skorstene. Røg. Aalborgs støj.
Bruddet på den horisontale by.

F

DOMICILET

Bopæl ved erhvervspark.
Erhvervspark ved bopæl.
Liv inde. Tomt ude.

E

ØSTRE HAVN

Historie. Forladt industri
Rå æstetik. Stor skala.
Et sjældent havnebassin.
Aalborgs gamle ansigt.
Transformation.
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KONKLUSION

FJORDKANTEN
Med en hel havnefront at tage udgangspunkt i er der masser af erfaringer at
koble sig på.
I “Drømmen om det maritime liv” er der ikke meget at spore. Dette måske
grundet dens decentrale placering og begrænsede funktionalitet udenfor
bådesæsonen, men et miks af bolig, erhverv og service på en central placering
som på “Skyggekajen” er ikke garant for et livligt miljø. Selv med de bedste intentioner om at bringe livet helt ud til kanten med en blandet programmering,
lykkes det ikke, da der ikke er taget hensyn til solforhold. I “Kulturblenderen”
har man forsøgt at skabe sol på dele af strækningen ved ikke at bygge noget .
Fælles for dem alle er deres nordvendte kystlinje.
Den generelle fortælling omhandler fjorden på den ene side og landet og de
tilstødende funktioner på den anden. Specielt for Østre Havn er havnebassinet, hvor kajen vender mod syd, så der opnås et udsyn til vand og sol i samme
retning. Ved at flytte havnefronten til havnebassinets kaj skabes en mulighed
for at opføre bebyggelse ud mod vandet, som det ses langs “Skyggekajen”,
uden bekostning af solen. Langs havnebassinetskaj opnås et rekreativt liv i solen som ses ved “Kultur blenderen,” men uden at fjerne bebyggelsen.
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INDUSTRIEN

DOMICILET

ØSTRE HAVN

KULTURBLENDEREN

SKYGGEKAJEN

SOMMERBYEN

DRØMMEN OM DET MARITIME LIV

25

ØSTRE HAVN DEN NYE INDUSTRI

VISION+KONCEPT
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SILOERNE
PÅ ØSTRE HAVN
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ØSTRE HAVN

VISION
Visionen er, at skabe et dynamisk vidensmiljø på Østre Havn, der står i tæt
samspil med de omkringliggende vidensfunktioner i Nordkraft og i det kommende Musikkens Hus for på den måde at skabe en kobling til Aalborg Midtby.
Med afsæt i et vidensmiljø er visionen at transformere Østre Havn fra industrihavn til en attraktiv og levende bydel, der igennem programmering med en
større sportsfunktion som attraktion vil appellere til en bred befolkning. Det
ønskes at udnytte de mange kvaliteter og potentialer industrien har efterladt.
Her er tale om bevaringsværdige industribygninger, markante skalaspring og
et karakteristisk havnebassin.
For at Østre Havn kan integreres som en del af midtbyen er det afgørende med
en god tilgængelighed. Det ønskes derfor at skabe indgange fra flere retninger
for både bilister og bløde trafikanter. Samtidig ønskes det trække en grøn tråd
fra konteksten ind på Østre Havn for at skabe en visuel sammenhæng.
Det er en vision, at Østre Havn på den ene side forenes med konteksten og
fjordkantens fortælling, men samtidig skiller sig ud fra havnefrontens mange
udbud med en stærk identitet: viden, vand og industri.

INDUSTRI
MUSIKKENS HUS

NORDKRAFT
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VIDEN

VAND

ØSTRE HAVN

KONCEPT
Konceptet tager udgangspunkt i en nytænkning af fjordkanten, hvor den
oprindelige kaj relokaliseres til havnebassinet. I stedet erstattes kajen med
bebyggelsesmasse i første række. På baggrund af dette opstår ”klammekonceptet”, som indrammer havnebassinet og den centrale bygningsmasse.
Med klammekonceptet skabes en trakt, som samler flowet fra midtbyen og
fjordkanten med fælles destination i havnebassinet.

NUVÆRENDE SITUATION

?

KONCEPT

KONCEPT SNIT

LIMFJORDEN

HAVNEBASSIN

NYHAVNSGADE
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UDDYBNING AF

KONCEPT
ZONING
Zoningen af Østre Havn spiller en vigtig rolle i udførelsen af klammekonceptet
og er i høj grad med til at understøtte konceptet. Klammen skal fremstå som
en kompressor, der leder livet ind til et indre miljø og havnebassinet. Der skelnes derfor mellem to udtryk – statisk privat og dynamisk offentlig. Vidensmiljøet, der ses som primærfunktionen, placeres centralt, og kommer dermed
til at interagere med et dynamisk offentligt flow. Klammen repræsenterer det
statiske private liv med funktioner som bolig og erhverv.
Vidensmiljøet defineres som et studieliv for universitetsstuderende. Det
tiltænkes, at en School fra Aalborg Universitet flytter ned, og bliver en del af
midtbyen og de andre universitetsuddannelser som Nordkraft og Musikkens
Hus.

PRIVAT/STATISK
OFFENTLIG/DYNAMISK
STUDIELIV
PRIVAT/STATISK

I de statiske klammer med det private liv, ønskes et sammenhængende udtryk. Der tages i den forbindelse udgangspunkt i Øgade-kvarterets sammenhængende karrestrukturer.
Det indre miljø, med dets offentlig dynamiske profil, tilslutter sig et offentligt
flow langs fjordkanten med et væld af kulturinstitutioner fordelt på en række
store punkter. For at skabe et dynamisk studiemiljø ønskes der at arbejde
med mindre punkter, hvor der kan opstå et eksponeret liv imellem.

I ønsket om mindre punkter skabes en graduering fra større kulturelle punktstrukturer igennem bevarede industribygninger til mindre punkter i form af
universitetsbygninger, så der opnås en glidende overgang i typologien.

På baggrund af tidligere nævnte overgang skabes en tematisk inddeling af
området. Den gamle industri den nye industri og havnen. Den gamle industri
ligger i en klynge af bevarede bygninger og danner porten til Østre Havn mod
vest. Ved at bevarer industribygningerne opnås en vigtig reference i fortællingen om Østre Havn.
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VAND
HAVNEN
VIDEN
DEN NYE INDUSTRI
INDUSTRI
DEN GAMLE INDUSTRI

ATTRAKTION
MULTI

MONO

VS.

CAMPUSMILJØ

ATTRAKTION

NYT STUDIEMILJØ

Med udgangspunkt i et universitetsmiljø er det oplagt at bruge Aalborg Univesitets campusområde som eksempel. Campusområdet ligger langt fra Midtbyen og har universitet som den alt overskyggende funktion. Området er for
de særligt indviede, og folk der ikke er tilknyttet universitetet kommer der
ikke. Dette gør Aalborg Campus introvert.
Med afsæt i visionen om en bydel, der som helhed skal appellere til en bred
befolkning introduceres derfor en attraktion, så offentligheden også har en
grund til at komme på Østre Havn.
Set ud fra analysen af Aalborg er der brug for en større sportsattraktion omkring Østre Havn, Øgade-kvarteret og Vejgaard. Med udgangspunkt i kommunens egen vision, bliver attraktionen på Østre Havn en stor svømmehal. Kommunen ønsker at opføre en svømmehal i Aalborg Øst (www.aalborgkommune.
dk), men ved at ligge den på Østre Havn øges tilgængeligheden. Det er nemt
at komme til svømmehallen fra hele byen som blød trafikant, og nemt for bilisten, der kommer fra motorvejen nær ved.

TILGÆNGELIGHED
HAVNEFRONTEN

MIDTBYEN
ØGADE-KVARTERET

Tilgængeligheden til området er afgørende for mængden af liv og interessen i
at komme på Østre Havn. Det er forholdsvis nemt at skabe en god tilgang fra
havnefronten og Midtbyen. Nyhavnsgade derimod ligger som en stor barriere for bløde trafikanter, der kommer fra Øgade-kvarteret og Vejgaard. Derfor
arbejdes der med en direkte indgang fra Østrebro over Nyhavnsgade. For at
skabe et godt flow for bilisterne indtænkes to indgange.

DEN GRØNNE TRÅD
HAVNEFRONTENS
GRØNNE TRÅD

I kraft af klammekonceptet, opstår et hovedflow gennem området, der samles
fra midtbyen og fjordkanten. Som en fysisk og visuel forening af disse flows introduceres den grønne tråd. Den grønne tråd vil optræde som en landskabelig
detalje, der udspringer fra havnefrontens grønne arealer og Østeråkilen, der
findes i forbindelse med Karolinelunden.

ØSTERÅ KILEN /
KAROLINELUND
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DESIGNUDVIKLING
På baggrund af konceptet udvikles designet af “Østre Havn - Den nye industri”
i tre trin. Første trin i udviklingen er selve bygningsdesignet, hvor der differentieres mellem den ydre, som udgører klammen, og den indre udvikling. Trin to
illustrerer løsningen af Østre Havns nye infrastruktur, parkering og kollektive
trafik. Trin tre afrunder designudviklingen med udformningen af det urbane
landskab, hvor der skelnes mellem havnebassinet og den grønne tråd, der
binder det indre miljø af Østre Havn sammen med flowet fra fjordkanten og
midtbyen.

ØSTRE HAVN MED
NORDKRAFT I BAGGRUNDEN
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BEBYGGELSESDESIGN

YDRE UDVIKLING
Udviklingen af det ydre bebyggelsesdesign, som udgør klammen, sker i fem
stadier: Kig, typologier og tre optimeringsstadier.Designet skal udvikles, så
det forholder sig til konteksten og danner bygninger, som udnytter Østre
Havns kvaliteter.
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“KLAMMEN”

En konstant klamme dannes langs to
yderkanter og bevarede bygninger
skæres ud fra disse. Højden på 6
etager er defineret udfra den tilstødende kontekst i Øgade-kvarteret og
overføres direkte.

INDDELINGER

De kig, der blev fundet interessante
fra konteksten skæres ud og det danner nogle mere håndgribelige blokke
til videre bearbejdelse.

TYPOLOGI

Med udgangspunkt i Øgadekvarterets
karre typologi skabes en række af
lukkede karreer imod nyhavnsgade og
en række af åbne imod fjorden. Imod
nyhavnsgade fordeles blokkene på en
mindre karre i vest, et større volumen
til en svømmehal og tre store karreer
i øst.

OPTIMERING 1

De langstrakte mellemrum i de åbne
karréer langs fjorden fyldes med
bygningsmasse.

OPTIMERING 2

I de lukkede karréer fjernes siden imod
havnebassinet for at optimere kig for
hele karréen.

OPTIMERING 3

Fjorden trækkes ind i baggårdene i
karreerne langs fjorden og ved havnebassinet. Derved ligger alle disse på
første række med direkte forbindelse til
vandet. (Se hydrologiafsnit for løsning
af mulige lugtgener i havnebassinet i
bilag 1)
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BEBYGGELSESDESIGN

INDRE UDVIKLING
Den indre udvikling beskriver det nye bebyggelsesdesign, der skal være
med til at danne rammen om et levende og pulserende studiemiljø samt
den gennemgående grønne tråd. Der lægges derfor vægt på, at bygningerne
dannes ud fra eksisterende linier på området og at bygningerne skal være i
en skala, der kan skabe et livligt miljø imellem bygningerne.
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GRID

Der udlægges et grid med linjer
trukket retvinklet ud fra klammen og linjer der kan udgøre
den grønne tråd.

GRUNDFLADE

På baggrund af det udspændte
grid markeres byggefladerne

OPTIMERING 1

Den generelle bygningshøjde
sættes til 2 etager for at undgå
bygningerne bliver introverte i
kraft af deres højde.

OPTIMERING 2

Bygningsvolumenerne forskydes
for at skabe et spændende flow
med plads til ophold.

OPTIMERING 3

Endeligt rettes volumenerne til
efter de ønskede flow.
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DESIGNUDVIKLING

PROGRAMMERING
Klammen benyttes primært til bolig og erhverv. De brede strukturer, i karréerne anvendes til kontorer, imens de smalle anvendes til bolig. Grundet forskellige etagehøjder på bolig og erhverv skabes der en variation i bygningernes
højde. Byggestandanden for disse kan ses i bilag 3.
Centralt i planen placeres universitetsfunktioner. Derved er de mange studerende med til at skabe liv i områdets rekreative rum, når de bevæger sig på
tværs af de mindre bygninger.
Tæt op ad studiemiljøet er svømmehallen placeret med indgang imod det indre miljø. Derved bringes et større flow af svømmehalsgæster igennem området, og der skabes en aktivitet på tidspunkter, hvor universitetet i mindre grad
vil generere liv.
For at sikre parkeringspladser nok til de mange boliger, erhverv og kontorer
skabes et parkeringhus i den bevarede highrise bygning centralt i planen.
Silo 1 anvendes som en skulptur, der kan promovere området ud ad til, mens
silo 2 er tiltænkt auditorier til universitet.

Silo 1
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Silo 2

RESTAUTIONER

1 ETAGER

2309 KVM

KOLLEGIUM

4 ETAGER

5392 KVM

UNIVERSITET

2-4 ETAGER

14395 KVM

BOLIG

6 ETAGER

41286 KVM

SVØMMEHAL

1 ETAGE

6000 KVM

KONTOR

6 ETAGER

20987 KVM

BUTIKKER

1 ETAGE

4656 KVM

PARKERINGSHUS

6 ETAGER

5425 KVM

SILOSKULPTUR

-

-

BEBYGGELSESPROCENT

186%
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INFRASTRUKTUR
Afsnittet beskriver løsningerne på tilgængeligheds- og parkeringsforhold til
Østre Havn. Yderligere gives overordnede løsninger på de trafikale knudepunkter mellem den bløde og hårde trafik, og håndteringen af den kollektive
trafik.
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TILGÆNGELIGHED
OG PARKERING

EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR

Langs Østre Havn ligger Nyhavnsgade
med et lyskryds i hver ende af Østre
Havn ved henholdsvis Sturhsvej og
Gasværksvej.

Stuhrsvej

Gasværksvej
Nyhavnsgade

TILGÆNGELIGHED - HÅRD TRAFIK

Der etableres to adgange til området
via Stuhrsvej og Gasværksvej.

GENNEMKØRSEL

Adgangsvejene forlænges langs
klammerne og danner gaderne
Værftvej i Syd og Hørfrøgade i Nord.
Der opnås derved mulighed for
gennemkørsel i området.

Hørfrøgade

Værftsvej

PARKERING

Der etableres en privat parkeringskælder under pynten til bolig og
erhverv. Desuden bygges et parkeringshus, der forsyner den resterende
del af klammen og som supplerende
parkering til de andre funktioner. (Se
P-beregninger i bilag 5)

P
P

P
P

P
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INFRASTRUKTUR

KNUDEPUNKTER
TILGÆNGELIGHED - BLØD TRAFIK

Cyklister og gående får adgang til området via forbindelser fra Havnefronten, Stuhrsvej og Østerbro.
Derudover kan cyklister og fodgængere
benytte det resterende vejnet.

Havnefront

Stuhrsvej

Østerbro

KNUDEPUNKTER

Sammenlægningen af den hårde og
bløde trafik skaber to kundepunkter.

TRAFIK I TO PLAN

I de to knudepunkter vurderes det,
at den bedste løsning er et differentieret vejnet. Den bløde og hårde trafik
afvikles i to plan, hvor den bløde trafik
bevæger sig over den hårde trafik.
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INFRSTRUKTUR

KOLLEKTIV TRAFIK
er ikke skrevet

EKSISTEREDE BUSLINIE

Som diagrammet viser, kører den
nærmeste buslinie langs med Østrebro,
og det ses derfor som en nødvendighed
at lave en ny buslinie der føres ind gennem området for på den måde at skabe
en forbindelse til resten af Aalborg.

Østerbro

NY BUSLINIE

For at sikre en god tilgængelighed af den
offentlige trafik laves en ny buslinie med to
stop ved Østre Havn.

Østerbro
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DET URBANE
LANDSKAB
Det urbane landskab beskriver rummene mellem bygningerne, fra store
åbne pladser til mindre lommeparker i byen. Byens mange forskellige typer
af rum er hver især en del af det urbane landskab og udgør alle en del af
stedets samlede fortælling.
På Østre Havn spiller det urbane landskab en tydelig rolle for områdets udvikling. Det bugter sig i et let genkendeligt formsprog gennem hele området i
synergi med bygningsvolumenerne, og skaber en klar forbindelse til byen. Det
er opdelt i to områder, den grønne tråd og havnekanten. Den grønne tråd der
udgør den største del, kobler sig på byen gennem tre indgange. Fra midtbyen
og havnefronten mod vest laves en videreførelse af de eksisterende grønne
områder, og fra Øgadekvarteret planlægges en broforbindelse over Nyhavnsgade. Den grønne tråd danner rammen om et studiemiljø, der både skal
rumme transit- og opholdsrum og der inddrages derfor forskellige parametre
i udviklingen af området, så det tilpasses dets primære funktion.
Havnekanten er ligeledes udviklet med henblik på at tilpasse rummet efter
de funktioner der ligger i forbindelse med denne. Med havnebassinets store
åbne rum er solen tilstede hele året, hvilket gør havnekanten til Østre Havns
primære rekreative område. Det ses som en vigtig proces at opnå forskellige
udtryk af kanten rundt om bassinet. Enkelte steder nedbrydes kanten, så
der skabes en fysisk kontakt til vandet og andre steder udvides kajen, så der
defineres nogle opholdszoner langs kanten.
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DET URBANE LANDSKAB

HAVNEKANTEN
Afsnittet illustrerer arbejdet med havnenbassinets kant og detaljeringen af
denne.
HAVNENS EGENSKABER

Dagsol

Den nordlige havnekaj (pynten) udgør det
primære solspot og her indtænkes derfor
ophold med kontakt til vandet. Pynten er
programmeret med et restaurant- og cafémiljø, da disse udnytter spottet til fulde
og bidrager til det rekreative liv.
Den sydlige og vestlige havnekajs primære
funktion er til transit. Derudover er den sydlige havnekaj oplagt til mind

Pynten

Vestlig kaj
Transit

Sydlig kaj

Aftensol
Indgang

TILPASNING AF KANTEN

Kajkanten tilpasses, så der skabes en
designmæssig sammenhæng med de tilstødende bygninger. Der defineres derved
en række mindre rum, så kajen opdeles og
føres ned i menneskelig skala.

KONTAKT TIL VAND

For at skabe den ønskede kontakt til vandet etableres siddetrapper på pynten, som
yderligere deler kajen op i rum. Langs den
sydlige kaj anlægges ens broforbindelser,
for at forstærke vandindledningen i karréerne, og samtidig opretholdes den ønskede
forbindelse for gående.
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DET URBANE LANDSKAB

DEN GRØNNE TRÅD
Afsnittet illustrerer udviklingen af den grønne tråd ud fra visionen om et
landskabeligt element som binder flowet fra den centrale havnefront og
østeråkilen sammen, og skaber plads til ophold. Samtidig tillader den grønne
tråd interaktion mellem bygningerne.

INDGANG HAVNEFRONT
SAMMENSMELTNING

EGENSKABER

Den grønne tråd deles op i fire segmenter. Hvert segment har sine
egne egenskaber og kendetegn.

STUDIETORVET
HELÅRS INTERAKTION
OPHOLD

INDGANG
PORTEN
RETNINGSGIVENDE
OPHOLD
TRANSIT

INDGANG ØSTERBRO
BROFORBINDELSE
RETNINGSGIVENDE

HOVEDSTI

Der anlægges en gennemgående
cykel- og gangsti, hvis retning giver
den hurtigste gennemgang, og
skærer derved igennem silo 2.

SILO 1

SILO 2

NIVEAUSKIFT

Med afsæt i ønsket om en infrastrukturel løsning i to planer løftes
dele af den grønne tråd, hvilket er
med til at skabe variation og rumdannelse på ruten.
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INTERNT FLOWMØNSTER

Indgangene
til
bygningerne
forbindes og udspænder et grid,
som illustrerer den hurtigste vej
mellem studie bygningerne.

GRØNNE AREALER + BELÆGNING

Ud fra flowmønsteret placeres
grønne arealer. Nogle arealer bryder flowet, mens andre fremhæver
det. Der skabes derved et logisk
stisystem over den grønne kile.
Belægning differentieres mellem
cykel- og gangsti, for at definere stiernes funktioner.

OPHOLD

I forhold til ophold undersøges solens bane, og herudfra fastsættes
de primære opholdszoner. (Se skyggediagrammer i bilag 2)

47

DET URBANE LANDSKAB

DETALJERING
I dette afsnit vises et visuelt udsnit af detaljerne i det urbane landskab. Ved
detaljeringen lægges der vægt på at gøre byrummet levende, men i høj grad
også funktionelt og i menneskets skala. I niveauskiftet arbejdes med en hybrid mellem landskab og bygning. Dette er både med til at skabe rum i rummet og give det urbane landskab en ny dimension.
Der skelnes mellem to typer græs - plænegræs, der skal bruges til ophold, og
vildt græs, der findes i mange afskygninger og farver, som er med til at give
området karakter. Desuden ses det vilde græs som reference til industrien, der
har fået lov at vokse frit. Træerne er enten placeret som markering til en indgang, alléerne, eller placeret mindre tilfældigt for at skabe variation for øjet.
Til alléerne bruges Parklind, og ellers kan nævnes Spidsløn, som får en kraftig
gul-rødlig farve i efteråret.
Udover græsset som opholdsted, og som bedst fungerer om sommeren, bruges også siddetrapper af træ som opholdspladser. Trapperne, der også går
igen i havnebassinet er hovedsagligt placeret i solspotene, og kan dermed
med fordel bruges hele året.
I og med Østre Havn ligger centralt placeret, vil mange mennesker og studerende benytte sig af cyklen. Det er derfor hensigtsmæssigt at etablere cykelparkering på området. Cykelparkeringen placeres primært efter hovedstierne,
hvor de fleste bevæger sig i det daglige flow på Østre Havn.
Siloerne, som skal stå som varetegn for Østre Havn, og markere indgangene
fra havnefronten og midtbyen, bearbejdes og formgives. Det er dog vigtigt,
at cylinderformen og det originale betonmateriale bevares, så referencen til
industrien stadig står stærkt. Silo 1, der skal fungere,som promotor for området, omdannes til skulptur- og lysinstallation. Silo 2, der huser universitetsauditorier og fungerer som indgang til studietorvet, omformes med glaspartier,
så livet eksponeres indefra og ud, og udefra og ind. Et bud på omdannelsen af
siloerne kan ses på næste side.
I Præsentationsafsnittet ses detaljerne i brug på stemningsbilleder.
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GRÆSARTER

VILDT GRÆS

VILDT GRÆS

VILDT GRÆS

PLÆNEGRÆS

PARKLIND

LIND

SØLVLIND

PATINAMURSTEN

BETON

TRÆSORTER

SPIDSLØN

MATERIALER

ASFALT

BETONFLISER

BYRUMSELEMENTER

INDUSTRISKORSTEN

TRÆTRAPPER

HAVNEPULLERT

CYKELPAKERING
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DET URBANE LANDSKAB

DETALJERING

LANDSKAB HÆVET IFT. SOL

HYBRID MELLEM LANDSKAB OG BYGNING

SILO
SILO 11

SKULPTUROMDANNELSE AF SILOER
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SILO
SILO 22

CYKELPARKERING I TO PLAN

PARKERING MELLEM HUSENE

DETALJE, DER SKABER HØJDE I BYRUMMET

BEARBEJDELSE AF DAGSOLSKANTEN
- TRAPPER TIL OPHOLD

BEARBEJDELSE AF AFTENSOLSKANTEN - BROER, DER
LEDER OVER VAND OG SMÅ PLADSER TIL OPHOLD
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ØSTRE HAVN DEN NYE INDUSTRI

PRÆSENTATION
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ØSTRE HAVN DEN NYE INDUSTRI

MASTERPLAN

10m
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50m

ØSTRE HAVN DEN NYE INDUSTRI
1:2000

SNIT

A-A

STUDIETORVET

B-B HAVNEN

C-C PÅ TVÆRS

A

C
A

C

B

B
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ØSTRE HAVN DEN NYE INDUSTRI

INDGANG HAVNEFRONT

Ved indgangen fra havnefronten mødes man
af et blik ind i området, hvor det urbane landskab bugter sig imellem de bevarede industribygninger og skaber en vertikal bevægelse
igennem området.
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ØSTRE HAVN DEN NYE INDUSTRI

PORTEN

Et stort blik venter en ved ankomsten til
området. Man er omgivet af store lækre
græsplæner med masser af sol, men er samtidigt tiltrukket af en dragende vej der bevæger sig igennem en af de store siloer.
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ØSTRE HAVN DEN NYE INDUSTRI

STUDIETORVET

Et langstrakt tæt rum der hælder ned imod
rummets slutning. Man ser mennesker på
forskellige niveauer så langt øjet rækket og
emmer havnebassinet helt i baggrunden.
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ØSTRE HAVN DEN NYE INDUSTRI

HAVNEN

Ved ankomsten til havnebassinet tegner
der sig et skalaspring i omgivelserne. Der
opnås en følelse af forløsning i kraft af
havnebassinets store vidde, i stærk kontrast til det tætte indre miljø ved studietorvet.
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ØSTRE HAVN DEN NYE INDUSTRI

AFTENSTEMNING

I døgnets mørke timer vil de mange boliger,
kontorer og universitets bygninger lyse op
på havnefronten. De høje siloer træder for
alvor frem, som lysende søjler i natten
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ØSTRE HAVN DEN NYE INDUSTRI

SKYLINE

Den massive klamme i forgrunden tegner
områdets grundrids. Bagved dukker de bevarede industribygninger op.
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ØSTRE HAVN DEN NYE INDUSTRI

ETAPEPLAN

Etapeplanen for Østre Havn tager udgangspunkt i en ti års strategi for bebyggelses- og landskabsudviklingen. Den allerede igangværende mentale
omdannelse af Østre Havn intensiveres som start, hvorefter udviklingen af
det ønskede studiemiljø påbegyndes. Opførelsen af “Østre Havn - Den nye
industri” forventes færdig i år 2022.
Etapeplanen kan også ses på vedlagte CD-rom, hvor den illustreres gennem
en animationsfilm. CD-rom’en er vedhæftet bagerst i rapporten.

2012 Mentalomdannelse: Lysinstallation og arkitektonisk forandring af
den silo 1, sætter fokus på Østre Havn.

2013 Studiemiljø: Nedrivning af industribygninger i midten. Herefter flytter
de første studiefunktioner ind i nogle af de nyopførte og bevarede
bygninger. Mindre virksomheder flytter ind i pakhuset.

2013 Silo 2: Siloporten åbnes, og tunnelen bygges som knudepunkt og fundament for infrastrukturen. Samtidigt bygges siloen om til auditorier.
Porten ”brander” området yderligere.

2014 Kollegium bygges ved siloer.
2014 Bygningerne langs Nyhavnsgade nedrives, så studielivet og byomdannelsen af østre havn eksponeres.

2016 Svømmehallen opføres.
2019 Bygningerne på pynten nedrives og langs fjorden trækkes vandet ind
2019 Klammen ved fjorden bygges, og bolig/erhverv/service flytter ind, p-

kælder under pynten. Der arbejdes samtidig med kanten ved havnebassinet langs pynten. P-hus bygges

2019 Supermarked i trekantsbygningen
2020 Den grønne tråd færdiggøres.
2022 De resterende boliger ved Nyhavnsgade opføres.
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FRA ØSTRE HAVN OG DEN GAMLE INDUSTRI TIL ØSTRE HAVN DEN NYE INDUSTRI.
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KONKLUSION
I takt med Aalborgs transformation til industriby mod videns- og kulturby er
der opstået en række tomrum efter industriens udvandring. Et af de tomrum
der er opstået er på Østre Havn, som med sin placering udgør et af Aalborgs
mest attraktive områder.
Viden i kraft af et aktivt studiemiljø tegner kernen af projektet. Med sin centrale placering kan studiemiljøet blive en generator for liv. Med vidensfunktioner fordelt på flere mindre bygninger i et tæt miljø på tværs af et offentligt
åbent rum bliver livet eksponeret og en interaktion på tværs af befolkningsgrupper muliggøres. Denne interaktion bliver især styrket i kraft af ”den
grønne tråd” som binder midtbyen, fjordkanten og Østerbro sammen på Østre
Havn. På baggrund af ”den grønne tråds” form skabes en trakt som samler
livet netop i studiemiljøet og skaber et unikt flow af mennesker med forskellig
baggrund og formål.
Med visionen om Østre Havn, som et område for den brede befolkning introduceres svømmehallen. Svømmehallen står som en attraktion der med sin
funktion, trækker mennesker fra forskellige befolkningsgrupper ind i området.
Med indgang fra ”den grønne tråd” og sin placering opad studiemiljøet og
havnebassinet bidrager svømmehallen til et aktivt og livligt Østre Havn.
Havnebassinet der ligger i forlængelse af det centrale studiemiljø besidder en
unik kvalitet. Med kontakt til vandet og retning stik syd skabes en havnekant
der fordrer til ophold. Med det åbne cafe- og restaurantmiljø er rammerne klar
på havnekajen.
Hermed bliver Østre Havn en del af fortællingen langs Aalborg fjordkant. Med
den gamle industri som kulisse for det nye kapitel får Østre Havn sit helt eget
kapitel og bliver en destination i sig selv.
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REFLEKSION
Det er i rapporten forsøgt at formidle en produktmæssig proces frem for en
projektmæssig. Dette har gjort det muligt at formidle en forholdsvis lang
og kompliceret proces imod det endelige design på en let og forståelig vis.
Fraværet af ikke videreførte designforslag kan give indtryk af, at produktet ikke
er gennemarbejdet. Valget at præsentere designprocesser primært igennem
diagrammer i stedet for et miks af fotos, skum modeller og lignende kan underbygge sådan en formodning. Dette er ikke tilfældet. Der er truffet et bevidst
valg fra gruppens side, om at formidle på denne enkle måde, dette selvom
designprocessen har forløbet væsentligt mere kompliceret.
Der er i projektet udført både subjektive og objektive analyser. Det er en klar
fordel at have lavet begge to for at kunne opnå en intern fællesartet fornemmelse af området og dets kontekst. Som videnskabsteoretisk udgangspunkt er
det dog mere kritisabelt med subjektive undersøgelser til indsamling af empiri. Således vil en fejlagtig opfattelse af en given empiri kunne påvirke hele
projektet. Det er dog desværre en nødvendighed at arbejde i det subjektive,
idet mange slutninger der bliver draget ikke kan registreres fysisk. Således var
en af projektets mest givende analyser også af en subjektiv karakter. I studiet
af Aalborg fjordkant fandtes der frem til både fysiske og stemningsmæssige
problemstillinger.
I projektet fandtes der frem til at det essentielle ved Østre Havn er det indre
bassin, og at det burde være et fokus, at gøre dette til en destination frem for
den del af havnenarealerne med direkte kontakt til fjorden. Der blev som konsekvens af dette valgt at blokere store dele af havnefronten for offentligheden.
Dette vil formentligt ikke blive lige godt modtaget af alle, idet det kan opfattes
som om en privat elite, har fået lov til at ligge beslag på noget der kunne være
offentligt. Man kan diskutere om det ikke kunne lade sig gøre, at skabe et koncept hvor fjordkanten var åben for gennemgang. I henhold til projektets koncept ønskes der at bruge side klammerne som en form for kompresser for det
indre miljø. Man kunne frygte at man ved at åbne op hele vejen langs fjordkanten ville øge mængden af rekreative rum så markant, at der ikke ville kunne
genereres et livligt miljø på noget sted af havnen, og at der ville opstå et miljø
som på skyggekajen og dens bagvedliggende miljø. Der er forsøgt at bløde op
på situationen ved at skabe mindre forbindelser og kig ud til fjordkanten undervejs og en større udsigtsplatform for enden af pynten. Således er både den
part der ønsker at bo på første række og den der ønsker at bevæge sig langs
fjordkanten delvist blevet mødt, samtidigt med at den overordnede vision om
et livligt indre miljø er blevet fuldført.
Der ønskes at skabe en Østre Havn hvor uddannelser udgør den primære
funktion. Man kan stille spørgsmåltegn ved hvorvidt dette stemmer overens
med den endelige løsning, hvor studiemiljøets samlede kvadratmeterantal er
væsentligt lavere end både boliger og erhverv. Dette er skete ud fra en erkendelse omkring, at universitetsfunktionen ikke ønskedes at skulle fylde hele
området, for at undgå et introvert miljø. Således er man også nødt til at gøre
op med kvadratmetertanken for funktioner, men snarere anskue det ud fra
mængden af liv den enkelte funktion genererer. Hvor en bolig på 80 kvadratmeter huser 2 personer, vil en universitets arbejdsplads på tilsvarende plads
kunne huse 10 studerende. Studiemiljøet er yderligere blevet placeret langs
områdets hovedflow for bløde trafikanter således at alle der bevæger sig igennem dette flow på den ene eller anden måde vil få kontakt til miljøet. Alt i alt
skabes et miljø hvor universitetsfunktionen er dominerende men på en måde
hvor den ikke bliver for altoverskyggende og introvert.
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HYDROLOGI
I forbindelse med bevarelsen af det eksisterende havnebassin som fremtidigt
rekreativt område, er det relevant at sikre sig, at bassinet fremstår rent og
uden lugtscener. Dette opnås ved at skabe bevægelse i vandet og udskiftning
af samme.
Idet bassinet er trukket ind fra fjorden, kan der opstå situationer, hvor fjordens strømninger ikke trænger ind i bassinet. I en undersøgelse udført af Nordjyllands Amt fandtes der at i tidsrummet 15. august til 7. September 1998
fandtes en cyklus, med østgående og dernæst vestgående strømninger med
ensrettede strømningerne i op til 10 dage[Nordjyllands Amt, Juni 2006][3. Limfjordsforbindelse – modelberegninger af strømningsblokering].
Der findes som udgangspunkt ingen tommelfingerregler for hvor lang tid vand
kan stå stille før der begynder at opstå lugtscener fra det. Der findes en lang
række faktorer der medvirker at lugtscener opstår – herunder bl.a. vanddybde, regn, sol, vind, mængden af fosfor og kvælstof og mængden af organisk materiale i bassinet såsom tang og vandmænd. Grundet manglende data
for vandudskiftningen af havnebassinet og resulterende effekt på lugtscener
fra dette, er der opstillet en tese om, at der kan opstå lugtscener når vandet
strømmer i østlig retning, idet havnens pynt delvist isolerer bassinet fra disse.
Såfremt at der findes et problem er det reelt at skabe en teknisk løsning, der
kan hindre at lugtscener opstår. For at sikre sig at der skabes rotation i bassinet
ved østlige strømforhold, skabes et underjordisk rør. Røret føres fra ydersiden
af kajanlægget med forbindelse til fjordens strømninger ind til havnebassinet.
Der laves en løsning, hvor vandet føres til de bassiner der er indført imellem
bebyggelserne. Således føres vandet helt ind i dybden af bassinet, med tre
udløbspunkter og skaber en strømretning imod bassinets åbning imod fjorden.
Kilde: Samtaler med teknisk vejleder, Jes Vollertsen
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SKYGGER
21.MARTS
09:00

12:00

15:00

18.00
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21.JUNI

21.SEPTEMBER

21.DECEMBER
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BYGNINGSSTANDARD
Projektet tager udgangspunkt i en dimensionel byggestandard for bolig og
erhverv. Byggestandarden sætter rammen for henholdsvis bolig og erhvervs
etage højde samt bygningsbredde. Disse rammer sættes med henblik på at
få naturligt oplyste rum og derved minimere forbruget af kunstigt lys. Denne
standard er gennemgående i det nye bygningsdesign for Østre Havn med undtagelse af de bevarende bygninger. Dette medfører at de bevarede bygninger
hvis dimensioner overskrider disse rammer er programmeret med funktioner
hvis dagslys behov er minimalt.

4 METER

3 METER
BOLIG: 8 METER

74

ERHVEVSBYGNING: 16 METER

TRAFIK
RAMPE - TUNNEL

2,5 m

50 %

28.5 m

KØREBANER

1m

3.5 m

YDERRABAT

1.5 m1
FORTOV

3.5 m
VEJBANE

VEJBANE

3.5 m
VEJBANE

.5 m
YDERRABAT

1m

3.5 m
VEJBANE

2.25 m2
FORTOV

YDERRABAT

2,75 m
VEJBANE

2,75 m
VEJBANE

.25 m
FORTOV
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ANTAL P-PLADSER
UNGDOMSBOLIG, KOLLEGIUM

(ANTAL VÆRELSER)

74

KONTORER

(ANTAL KVM)

20986,5

RESTAURANTER O. LIGN.

(ANTAL SIDDEPLADSER)

300

DAGLIGVARER

(KVM SALGSAREAL)

1200

DAGLIGVARER

(KVM BRUTTOAREAL)

1883

ØVRIGE BUTIKKER

(KVM)

0

SVØMMEHAL

PERSONER, SOM MÅ VÆRE I HALLEN

300

TEATRE, BIOGRAFER O. LIGN.

ANTAL SIDDEPLADSER

0

ANTAL PARKERINGSPLADSER (DER ER BRUG FOR)

554

UDEN KONTORER OG DAGLIGVARER
(DA DE ER DOBBELTUDNYTTEDE)

258

P-KÆLDER ANTAL P-PLADSER: 157

P-HUS ANTAL P-PLADSER: 135

P

P

P
P
P

ANTAL P-PLADSER: 62
ANTAL P-PLADSER: 19
ANTAL P-PLADSER: 63

ANTAL PARKERINGSPLADSER PÅ ØSTRE HAVN
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PARKERING
60 GRADERS PARKERING

548 (513)

500 (460)
230

460 (375)
MANØVREAREAL

230

90 GRADERS PARKERING
500 (460)

900 (690)

MANØVREAREAL

LÆNGDEPARKERING MOD KANTSTEN

200

500 (460)
MANØVREAREAL

350
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BRANDVEJE
Projektet tager udgangspunkt i en dimensionel byggestandard for bolig og
erhverv. Byggestandarden sætter rammen for henholdsvis bolig og erhvervs
etage højde samt bygningsbredde. Disse rammer sættes med henblik på at
få naturligt oplyste rum og derved minimere forbruget af kunstigt lys. Denne
standard er gennemgående i det nye bygningsdesign for Østre Havn med undtagelse af de bevarende bygninger. Dette medfører at de bevarede bygninger
hvis dimensioner overskrider disse rammer er programmeret med funktioner
hvis dagslys behov er minimalt.
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