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Forord
i samarbejde med Lokale og anlægsfonden udskrev aalborg kommune i starten af 2012 en 
arkitektkonkurrence om en moderne og visionær helhedsplan for området omkring byens gamle 
og traditionsrige friluftsbad i den vestlige del af aalborg.

Udgangspunktet for konkurrencen er visionerne om den attraktive storby i aalborg kommunes 
planstrategi fra 2011. Fokus skal være at skabe en moderne, funktionel og arkitektonisk spæn-
dende facilitet, der kan understøtte en unik mangfoldighed af vandrelaterede aktiviteter og 
samtidig sikre tilknytningen til Limfjorden, Vestbyens omkringliggende tætte byområde og byen 
som helhed.

dommerkomitéen præsenterer her resultatet af arkitektkonkurrencen om en moderne og visio-
nær helhedsplan. 

Foruden helhedsplaner, som indeholder nytænkning af friluftsbadet, giver konkurrenceforslage-
ne gode og meget forskellige bud på indpasning af et nyt, multifunktionelt bygningskompleks, 
der både kan danne rammen om foreningsliv, vandsportskurser og formidling af viden om Lim-
fjordens natur- og kulturhistorie. Forslagene indeholder desuden forslag til en etapeplan med 
bud på, hvordan områdets potentiale kan udfoldes over tid.

dommerkomitéen har i enighed udpeget LiW planning som vinder af arkitektkonkurrencen. 
Forslaget fra LiW planning:  

-	 danner	med	de	mange	fine	overvejelser	om	aktivitetsmuligheder	ved	vandet	-	et	inspire-	
 rende grundlag for det videre arbejde med realiseringen af Vestre Fjordpark.
- er meget gennemarbejdet og lever i høj grad op til kommunens Visionsprogram.
- integrerer de eksisterende landskabelige elementer, tangen, skoven, lagunen og strand- 
	 engen	i	sin	landskabelige	bearbejdning	i	et	robust	og	fleksibelt	helhedsgreb.	
- det multifunktionelle bygningskompleks fremstår med stor synlighed på tangen og som  
	 et	ekspressivt	og	skulpturelt	volumen.	Brugen	af	tagfladen	til	solbadning,	udsigt	og	hvil		
	 er	meget	fint.	
- imødekommer i høj grad ønsker fra brugerne af bygningerne.
- har fokus på tilgængelighed for fysisk handicappede.
- har et fornuftigt niveau af drift og vedligehold.
 
der er en række områder, hvor forslaget ønskes yderligere bearbejdet. de vigtigste af disse er:

- stiforbindelsen langs fjorden.
- stiforbindelsen mod syd.
- nord-syd gående stiforbindelse.
- projektområdets østlige del.
-	 Fjordparkens	aptering	til	(flere)	nyskabende	vandaktiviteter.
- præcisering af bygningskomplekset. 
 
efter læsning af betænkningen håber dommerkomitéen, at du vil være enig i valget af LiW 
planning. god læsning!

Venlig hilsen dommerkomitéen
juni 2013
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1. Konkurrencen
Prækvalifikation 
Ved den åbne prækvalifikation blev følgende 3 teams udvalgt til at deltage 
i arkitektkonkurrencen:

• Team 1: 
ADEPT i samarbejde med White arkitekter A/S, Sloth Møller, GHB Land-
skabsarkitekter og LasseVegas Kontoret

• Team 2: 
LIW planning i samarbejde med Force4 Architects, DHI og konsulenterne 
Henrik Harder, Peter M. Nielsen, Animalsk.dk, designer Lars Holm og Un-
dervandsitetet

• Team 3: 
POLYFORM i samarbejde med AART architects

Dommerkomitéen

Dommerkomitéens medlemmer er:
• Mariann Nørgaard, rådmand i Teknik – og Miljøforvaltningen,
 Aalborg Kommune (formand)
• Anne-Dorte Krog, rådmand i Skole- og Kulturforvaltningen, 
 Aalborg Kommune
• Thomas Kastrup-Larsen, rådmand i Udvalget for 
 Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Aalborg Kommune
• Keld Jensen, formand for Folkeoplysningsudvalget, 
 Aalborg Kommune
• Jakob Færch, konsulent i Lokale- og Anlægsfonden
• David Bülow, arkitekt MAA, fagdommer, Primus arkitekter
• Kirsten Lund Andersen, stadsgartner i Teknik- og 
 Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune
• Erik Kristensen, områdechef i Skole- og Kulturforvaltningen, 
 Aalborg Kommune
• Marianne Jensen, afdelingsleder i Park og Natur, 
 Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune
• Thina Wallin Jensen, arkitekt og afdelingsleder i Plan og Byg, 
 Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Der medvirker en projektgruppe bestående af:
• Jørn Christoffersen, konsulent i Lokale og Anlægsfonden
• Anders Toft Hougaard, bygningskonstruktør i Park og Natur, 
 Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune
• Rasmus Krogh Jensen, konsulent i Kultur- og Fritidsafdelingen,   
 Skole- og Kulturforvaltningen, Aalborg Kommune
• Karen Luise Winther Høgsbro, landskabsarkitekt i Park og Natur,   
 Teknik og Miljø-forvaltningen, Aalborg Kommune
• Karin Højlund, arkitekt i Plan og Byg, Teknik- og Miljøforvaltningen,  
 Aalborg Kommune
• Tommi Vorbeck Nielsen, konsulent i Sundhedsafdelingen, 
 Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Aalborg Kommune

Bygherrerådgiver Mogens Høgsted, Vive Consult bistår som konkurrence-
sekretær.
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konkurrencens og bedømmelsens forløb 
Konkurrencegrundlaget med Visionsoplæg og bilag blev udsendt til de 3 
teams og lagt på Aalborg Kommunes hjemmeside den 20. februar 2013. 

Der blev afholdt besigtigelse af området den 1. marts 2013. Repræsen-
tanter fra alle 3 teams deltog. Referat er uploadet på Aalborg Kommunes 
hjemmeside. 

Der er stillet spørgsmål fra de 3 teams. Spørgsmål og svar er uploadet på 
Aalborg Kommunes hjemmeside med rettelsesblade nr. 1 og 2.  

Konkurrenceforslag fra de 3 teams blev modtaget inden for tidsfristen, 
som var den 13. maj 2013.

De 3 teams præsenterede – hver for sig –- deres forslag for dommerkomi-
téen den 21. maj 2013. 

Den 12. juni 2013, klokken 13.00 offentliggøres konkurrencens resultat
i Friluftsbadet.

Konkurrenceforslagene udstilles fra den 12. juni 2013 på Haraldslund, 
Vand og Kulturhus. 
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Bedømmelseskriterier
I konkurrencebetingelserne er anført de kriterier, som konkurrenceforslagene bedømmes efter. Disse 
er vist i venstre kolonne neden for. I højre kolonne refereres uddrag fra Visionsprogrammet. Oplist-
ningen af uddrag er ikke fuldstændig, men medtager de forhold, som i særlig grad er kommenteret i 
betænkningen.

Kriterie Uddrag fra Visionsprogrammet
-  at der er forslag til løsninger, som indeholder 
opfyldelse af og styrker Aalborg Kommunes Visi-
onsprogram for Vestre Fjordpark

• Skabe sammenhæng til de øvrige forbindel-
ser fra baglandet og langs kysten

• Fortolke landskabet med respekt for områ-
dets karakteristika

• Styrke områdets identitet via en udfoldelse 
af begrebet vandrelaterede friluftsaktiviteter

• Sikre mulighed for formidling af natur og kul-
tur

• Målrette området til en bred brugergruppe
• Sikre proces med inddragelse af brugere
• Sikre fortsat gode vilkår for fugle og mindre 

pattedyr
• Have fokus på driftsøkonomi
• Skabe god tilgængelighed til området

-  at helhedsplanen opfylder de ønsker, der er 
udtrykt i Visionsprogrammet:

Der ønskes et forslag til en attraktiv, robust og 
realiserbar helhedsplan for det samlede område, 
som kan danne rammen om en successiv ud-
vikling af området. Helhedsplanen skal tage ud-
gangspunkt i en forståelse for området og dets 
helt særlige karakter. Tilpasningsdygtighed og 
indbygget fleksibilitet er vigtige forudsætninger 
for, at helhedsplanen har den nødvendige ro-
busthed til at rumme og håndtere uforudsigelige 
forhold og vekslende tendenser.

-  at det multifunktionelle bygningskompleks 
opfylder de ønsker, der er udtrykt i Visionspro-
grammet:

Der ønskes forslag til placering og indretning af 
et multifunktionelt bygningskompleks, der kan 
danne ramme for klubber, foreninger, institutio-
ner og vandcenter samt sikre støttefunktioner til 
friluftsbadet og området som helhed.

Det er ønsket, at bygningsmassen udformes 
med udgangspunkt i stedet og tilpasses området 
i smuk sammenhæng med landskabet - såvel 
ude som inde. Samtidig er det ønsket, at byg-
geriet i sin arkitektur udgør en unik og identitets-
skabende ’perle’ som et centralt omdrejnings-
punkt og samlingssted for områdets aktører.
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2. Konkurrencens resultater

Generelt
Alle 3 teams har afleveret gennemarbejdede forslag, som lever op til de stillede krav til form og ind-
hold i Konkurrencebetingelserne. 

Alle de 3 konkurrenceforslag optages således til bedømmelse.
 

Kriterie Uddrag fra Visionsprogrammet
-  at det udarbejdede overslag (jf. bilag 1) på det 
multifunktionelle bygningskompleks er realistisk 
og sandsynliggør, at de foreslåede løsninger 
kan realiseres inden for den økonomiske ram-
me.

Fase 1 - det multifunktionelle hus (se funktions/
kapacitetsbeskrivelse) - har en anlægsramme 
på 10 mio. kr. Det forudsættes, at faciliteterne til 
vinterbaderne kan tages i brug primo 2015.

-  at de udarbejdede overslag på faciliteter og 
arealer, mv. (jf. bilag 1) er realistiske i forhold til 
konkurrenceforslaget, og samtidigt ligger inden 
for realiserbare rammer, idet der i begrundelser 
herfor ønskes beskrevet og begrundet mulighe-
der for tilskud fra fonde, mv. 
-  at etapeplanen opfylder de ønsker, der er ud-
trykt i Visionsprogrammet:

Etapeplanen for gennemførelse af projektet skal 
indeholde forslag til etaper for realisering af del-
projekter i området, med etaper, som hver især 
kan fremstå som arkitektoniske og funktionelt 
afsluttede enheder, og hvor bygningsfaciliteter 
til brugergrupperne nævnt som fase 1 etableres 
først.
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Forslag fra Team 1, ADEPT –

”Oplevelseslandsbyen”

Vision
Forslaget indeholder en overordnet klar vision, som spejles i områdets historik og sammenhæng 
med fjordlandskabet. der er generelt overensstemmelse med visionsprogrammets visioner for 
fjordparken.

Helhedsplanen 
Helhedsplanen udvider kystlinjen til en slynget bugt ind i landet, så fjorden trækkes ind i parken.
bugtens slyngede form har som intention at skabe varierede vandområder, men vurderes at 
generere driftsmæssige udfordringer og problemer med vandudskiftning.
 

Helhedsplanen

det multifunktionelle bygningskompleks er placeret omgivet af vand omkring det eksisterende 
svømmebassin som en udvidelse af det omkransende trædæk. adgang til bygningskomplekset 
sker fra en træbro inde fra land eller fra strandpromenaden.   
 

børnebassin 
0-0.6m

legeplads

Familieområde

klippet græs

Højt græs 
med urter

grussti

grussti

grussti

grussti

promenade

strand

familiebassin 
vanddybde 0-1.2m

overdækning

overdækning

pier

soltrappe

dykkersti

ungeområde
udspringstårn 

lagune

kajakskylleplads 

sivskov

kajakpolo

slæbested

Indkørsel
biler Indkørsel

cykler og 

Grusparkering

toilet

omklædning
brusere

Ø

træbro

cykelparkering

terrænvæg

ponton

svømmebassin
25x50m
vanddybde 2.1m

vandsport

øvelsesområde for 
vandcenter

spunsvæg

fugletårn

Plantage

Byggemodning

vendeplads

kiosk / café

møderum

foyer

livredere
depoter og teknik

klublokaler
køkken

solgård

omkl. 1 & 2

omkl. 3 & 4

sauna med nichehave

indgang

indgang

udsigtstrappe

limfjordscenter

dykkerklub

Parkering

Fjordbyen

indsø

græsbane

grusbane

pumpehus

Indkørsel
varetransport
redningskøretøjer
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De	2	figurer	har	titlerne:	”Fjorden	ind	i	parken”	og	”Bygningskompleks	i	fjorden”

Helhedsplanen	tager	udgangspunkt	i	de	eksisterende	forhold	og	genbruger	flere	elementer,	bla.	
eksisterende volde. de nyanlagte volde fremstår på sine steder mindre gennemarbejdede. 

 

Anvendelse	eksisterende,	gennemskårne	nord/sydgående	volde

placering af sportsbaner og sivskove harmonerer dog ikke med de eksisterende arealers natur-
lige tilstand som våde – hhv. tørre områder. de mange stier giver gode tilgangsforhold, men 
på den anden side også mindre frie arealer til forskellige aktiviteter mellem disse. omlægning 
af	den	eksisterende	sti	mod	syd	til	den	gamle	kystlinje	er	en	fin	markering	som	kulturhistorisk	
indslag.

der er anvist et areal til byggemodning i områdets østside. dette er en idé, som umiddelbart 
ikke skønnes relevant.

bygningskomplekset placeres som en ø i lagunen, hvilket svækker sammenhængen til parken. 
dette forstærkes af, at bygningerne på øen har en lukket fremtoning set udefra og dermed kan 
virke mindre indbydende at anvende for besøgene på parkarealerne.

der foreslås plantet meget skov, som i det viste omfang kan virke fremmed for et fjordlandskab 
på dette sted. 
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mod fjorden ændres kystlinjen, hvilket indebærer at den eksisterende kystsikring skal fjernes og 
erstattes af sand. 

der er en god passage – som er synlig for forbipasserende på afstand - langs kysten forbi lands-
byen og med forbindelse til eksisterende sti langs fjorden. der er en god forbindelse til skydeba-
nevej.

Der	er	en	fin	opdeling	af	børneområde,	familieområder	med	legeplads,	mv.	og	områder	til	vand-
sportsaktiviteter.

Der	kunne	med	fordel	etableres	flere	adgange	til	landsbyen,	fx	ved	broer.

Oplevelseslandsbyen	set	fra	parken

Det multifunktionelle bygningskompleks og svømmebassinet
Bygningskomplekset	består	af	flere	bygninger,	som	er	placerede	på	et	trædæk	omkring	svøm-
mebassinet. Hovedadgang til bygningskomplekset sker fra en træbro, som forlænges ud i fjor-
den som en pier. 

arkitektonisk fremstår bygningskomplekset veldisponeret og harmonisk med mange rumlige 
oplevelser	og	et	fint	mikroklima,	samtidig	med	at	de	små	huse	giver	området	en	intim	karakter.	
Der	er	anvist	en	lang	række	fine	variationsmuligheder	for	bygninger	og	opholds,	aktivitets	–	og	
legemuligheder.

der er uløste udfordringer i adgangsforhold til landsbyen. bla. tilgang til depot/teknik, maskinad-
gang til at drifte bassinet, tilgængelighed med trailer over trædæk og transport af kajakker over 
spunsvæg. endvidere kan der være særlige krav til adgang for brandvæsenet. 

bygningsmæssige udvidelsesmuligheder efter fuld udbygning af trædækket – forekommer be-
grænsede.

Livredderposten har ikke fuldt udsyn til hele vandområdet, derudover kan det rumme problemer 
at	fx	børn	kan	svømme	ind	under	trædækket	og	dermed	er	uden	opsyn	fra	livredder.
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placering af faciliteter for naturvejledere ønskes tættere på fjorden og placering af depot inde på 
trædækket gør depotet mindre brugbart for tilkørsel med trailer.  

Det	multifunktionelle	bygningskompleks	omkring	svømmebassinet

Brugere
Forslaget lægger op til, at den endelige udformning af bygningskomplekset sker i tæt samar-
bejde med brugerne.

Realisering – økonomi
overslag på det multifunktionelle bygningskompleks er på 11,75 mio. kr. overslag til selve 
bygningskroppen overholder budgetrammen på 10 mio. kr. m2 priser på bygningerne skønnes 
realistiske. de afsatte beløb til det pælefunderede trædæk skønnes utilstrækkelige. der er ikke 
angivet forslag til fonde, der kan søges tilskud fra.

Fokus på driftsøkonomi
Landsbyen rummer udfordringer ifm. drift og vedligehold. bla. foreslås planter placeret på 
trædækket, hvilket kræver meget pasning, og husenes træfacader skal med relativ få års mel-
lemrum have træbeskyttelse i det forholdsvis barske landskab. dette kan dog formentligt i en 
vis udstrækning udføres af klubmedlemmerne selv. der er endvidere udfordringer med maskinel 
adgang til at drifte svømmebassinet.

der savnes redegørelse for, hvorledes vandområderne i ”fjorden i parken” sikres mod tørlæg-
gelse og tilgroning samt hvorledes vandudskiftning sikres. endvidere skønnes en omlægning af 
kystlinjen at give  betydelige drifts – og vedligeholdsudgifter (som omtalt erstattes den eksiste-
rende	kystsikring	af	sand).
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Etapeplan
Forslaget indeholder oplæg til 5 faser i udbygningen af Vestre Fjordpark.

Fase 1	-	Nyt	multifunktionelt	bygningskompleks

Trædæk	kan	etableres,
mens	det	eksisterende	bassin	bevares.

Fase 2 	-	Bymæssig	fortætning	ifm.	byggemodning

Fase 3 -	Udvidet	fjordbad	og	fjordlandskab

Fase 4	-	Anden	fase	af	bygningskomplekset

Fase 5 -	Endelig	udvidelse	af	fjordbadet

Trædæk	bør	udføres	i	etape	1. 

Faseopdelingen er klar og logisk.
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Konklusion

Forslaget	fra	ADEPT	rummer	mange	fine	løsninger,	men	også	mange	mindre	gennemarbejdede	
elementer og uløste udfordringer.
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Forslag fra Team 2, LIW planning – 
”Working with nature” 

Vision
Forslagets vision er beskrevet i 5 strategier.

de 5 strategier giver god mening som afsæt til helhedsplanen og det multifunktionelle bygnings-
kompleks, og forslaget er i god overensstemmelse med visionsprogrammets visioner for fjord-
parken.

Helhedsplanen

Helhedsplanens hovedgreb er anlæg af en lagune med friluftsbad, og hvor det multifunktionelle 
bygningskompleks danner afgrænsning til fjorden. 

Helhedsplanen

Forslaget indarbejder i sin landskabelige bearbejdning med de eksisterende landskabelige ele-
menter,	tangen,	skoven,	lagunen	og	strandengen	i	et	robust	og	fleksibelt	helhedsgreb.	Forslaget	
forholder	sig	på	en	fin	måde	til	en	opdeling	i	introverte	og	ekstroverte	rum.

den landskabsmæssige bearbejdning i det vestlige område syner detaljeret, mens den fremstår 
mere skematisk i den østlige del af Fjordparken.

Adgang	til	området	fra	øst	sker	via	en	diagonal	akse	(sti).	Knudepunktet	ved	Peder	Skramsgade	
er et interessant greb, der sikrer god forbindelse til byen. det skitserede asfaltbånd fremstår 
dog ikke fuldt gennemarbejdet, og bør gentænkes med henblik på at skabe større landskabelig 
variation og imødegå knallertgener.

det multianvendelige bygningskompleks placeres med stor synlighed på tangen imellem Lim-
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fjorden og lagunen. placering af den sydlige sti og aktiviteter i tilknytning hertil skal tages op til  
videre bearbejdning.

strandpromenaden langs Limfjorden ledes igennem bygningskomplekset. Hermed skabes en 
uformel	kontaktflade	mellem	foreningslivet	og	områdets	øvrige	brugere,	der	vurderes	at	kunne	
skabe et interessant og nyskabende anlæg. det bør dog overvejes, om promenaden bør udvides 
på	fjordsiden	for	at	sikre	en	fri	og	visuelt	letaflæselig	offentlig	passage.

Læringsområdet mod vest fremstår indlevet med en god placering af naturvejlederne. placering 
af	udekøkken	og	læskabende	elementer,	danner	fine	opholdsarealer.

Forslaget peger på en række aktivitetsmuligheder knyttet til fjorden, og skaber dermed op-
mærksomhed om de mange kvaliteter placeringen mellem fjord og lagune rummer.

Det multifunktionelle bygningskompleks og bassiner 
det multifunktionelle bygningskompleks placeres på tangen mellem lagunen og Limfjorden, og 
skaber dermed kontakt mellem de to hovedelementer – lagunen og Limfjorden. komplekset be-
står	af	solitære	bygninger	bundet	sammen	af	en	skulpturel	tagflade,	der	danner	gangforbindel-
ser, ramper og  udspring. der skabes et godt mikroklima omkring husene på tangen. dog skal 
vindforholdene mellem bygningerne analyseres nærmere.

Forslaget	fremstår	som	et	ekspressivt	og	komplekst	volumen.	Brugen	af	tagfladen	til	solbadning,	
udsigt og aktiviteter er et stærkt greb.

Det	multifunktionelle	bygningskompleks	mellem	fjord	og	fjordbad
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ramperne til bassinerne etableres i etape 2, som vist stiplet på planen neden for.

 
Tagfladen	hvor	ramper,	som	etableres	i	fase	2,	er	vist	med	stiplede	linjer	

Bygningerne	på	tangen

Forslaget har lukkede bassiner med god sikkerhed. Livredderpost har godt udsyn. der er gode 
læ forhold omkring bassinerne. der er god tilgængelighed til de primære funktioner. Forslaget 
rummer gode overvejelser om kørestolsbrugeres adgang til bassinerne. Lagunens præcise form 
fremstår	som	et	robust	greb	i	fint	samspil	med	Limfjordens	landskab.

Udsigt	fra	tagfladen	til	vinterbadernes	solgård	bør	nærmere	bearbejdes,	så	indbliksgener	und-
gås. naturvejlederens hus er anbragt i vandkanten i god nærhed af læringsområdet syd for. det 
er en god løsning. der kan dog arbejdes med indretning og udformning af huset.

Brugere
Forslaget rummer en indgående analyse af de forskellige brugergruppers behov og fremstår me-
get gennemarbejdet på dette område. disponeringen af bygningerne og udearealerne er funk-
tionekt godt gennemtænkt og imødekommer i høj grad ønsker fra brugerne af bygningerne og 
deres	behov	tilgodeses	fint.

Realisering – økonomi
overslag på det multifunktionelle bygningskompleks er på 9,973 mio. kr. og overholder dermed 
budgetrammen på 10 mio. kr. m2 priser på bygningerne vurderes realistiske. der er i placering,

Ny rampe i fase 1

Rampe til vand etableres i fase 2
(Stiplet)

Rampe til vand etableres i fase 2
(Stiplet)

Rampe til vand etableres i fase 2
(Stiplet)

Rampe til vand etableres i fase 2
(Stiplet)

Tag fase 1

Tag fase 1
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 materialeanvendelse og bevarelse af den eksisterende kystsikring taget hensyn til anlægsom-
kostninger. det anføres, at det særlige fokus på tilgængelighed for fysisk handicappede kan åbne 
døre til andre fonde, end man sædvanligvis søger til denne type projekter.

Fokus på driftsøkonomi
generelt tilgodeser løsningerne et fornuftigt niveau af drift og vedligehold. oprensning og vand-
kvalitet i lagunen tilgodeses ved den præcise form.

Etapeplan
Forslaget indeholder oplæg til 3 etaper i udbygningen af Vestre Fjordpark. etapeplanen er enkel 
og muliggør, at bygningskomplekset kan fungere i anlægsfasen af etape 2 og 3.

Beskrivelse af etapeplanen i forslaget:

etape 1 kan fungere alene. bygningerne, jf. Visionsprogrammet bygges og den del af promena-
den, der slynger sig igennem det multi-funktionelle bygningskompleks, bør udføres samtidigt.

i etape 2 graves Fjordbadet ud, således at tangen opstår og man opnår større nærhed til van-
det. Her etableres bassiner og overgange mellem tange og vand. 

desuden etableres dykkerklubben og Limfjords-centeret. For at øge synergien kunne man også 
flytte	Kajakklubbens	klublokale	herover	og	frigive	plads	til	en	ny	forening	i	den	eksisterende	byg-
ning.

i etape 3 etableres hele landskabet omkring Fjordparken.  
                                                                                                         
i etape 1 kan bygningerne fungere uden promenader, mv., men det anbefales at anlægge disse 
for at etape 1 kan fremstå som en helhed. 

Konklusion 
Forslaget er meget gennemarbejdet og lever i høj grad op til Visionsprogrammet. der dannes, 
med	de	mange	fine	overvejelser	om	aktivitetsmuligheder	ved	vandet,	et	inspirerende	grundlag	
for det videre arbejde med realiseringen af Vestre Fjordpark.

ETAPE	1
Fritidshusene	og	promenaden

ETAPE	2
Lagunen	graves	ud	og	bassinerne	etableres
Skoven	plantes

ETAPE	3
Strandengen	og	akserne	etableres
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Forslag fra Team 3, POLYFORM – 
 ”Fjorden tilbage til friluftsbadet”

Vision
Forslaget favner området til en helhed, hvor konkurrencens Visionsprogram i vid udstrækning 
opfyldes.

Helhedsplanen

Forslaget har et klart og robust hovedgreb, der baserer sig på en detaljeret læsning af områ-
det. en række nord/sydgående træk af ”høfder” skærmer for vestenvinden, og danner samtidig 
byggefelt for det multianvendelige bygningskompleks, omklædning til friluftsbadet og fremtidige 
udvidelser. Herved sikres frit udsyn til fjorden fra hele området. 

de primære adgange til området sker fra aktivitetsbåndet mod syd og fra Fjordstien mod nord 
samt	ved	”den	blå	løber”	fra	starten	af	parkeringspladsen	(Skydebanevej)	mod	syd	til	den	ender	
i en badebro/pier ud i Limfjorden.

Forslaget anvender allerede eksisterende plantesorter i en beplantningsplan, der henter sin geo-
metri i en kortlægning af områdets historiske kystlinjer.

i samme træk anlægges to øst/vestgående forbindelser: Fjordstien og et asfalteret aktivitetsbånd 
på områdets sydlige del, hvor den gamle kystlinje lå. ændring af stiens placering er et godt greb, 
som fortæller historie og indebærer, at fjord og by bindes mere sammen. aktivitetsbåndet er en 
spændende	løsning,	som	med	sine	mange	aktivitetstilbud	også	kan	bruges	af	fx	daginstitutioner.

Eksisterende	volde	flyttes	og	indgår	i	anlæg	af	et	terrasseret	klitlandskab,	der	danner	mange	op-
holdsmuligheder i landskabet med gode læforhold. de sydlige kanonstillinger og volde fritligges 
og formidler herved kulturarv og udsigt over fjorden og området.
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Forslaget lægger op til mange aktiviteter på området. Vådområdet mod vest har en god place-
ring,	og	udnytter	områdets	potentiale	fint.	Placering	af	læbeplantning	mod	vest	skal	bearbejdes,	
så der ikke dannes vindtunneler.

De	mange	sandflader	vil	formentligt	vokse	til	med	græs	og	andet	ukrudt.	Med	Limfjordens	næ-
ringsrige vand skønnes de mange mindre laguner at være problematiske i forhold til vandgen-
nemstrømning med deraf følgende problemer med algevækst.

Forslagets hovedgreb er særdeles robust overfor en fremtidig udvikling af området.

Det multifunktionelle bygningskompleks og friluftsbadet

bygningskomplekset fremstår skulpturelt, men uden den samme poetiske klarhed og stedsans 
som helhedsplanen. ideen om bygningerne som fritliggende og langstrakte enkeltvolumener er 
dog	udtryk	for	et	fleksibelt	og	robust	greb.	Hovedbygningen	er	enkelt	bygget	med	en	tung	base	
i hvid portland beton og forankrer dermed huset til byens historie. et foldet taglandskab i træ 
lægger sig oven på basen og de transperante facader og skaber forbindelse mellem terræn og 
tag. 

Især	indretningen	af	klublokalerne	på	1.	sal	har	stor	fleksibilitet	og	kan	rumme	mange	typer	af	
arrangementer.

Fra bygningen er der en god kontakt til landskabet. Langs hele vestfacaden er det muligt at 
trække ud på den store træterrasse, der omfavner huset mod syd, vest og nord. Herfra er der 
en	fin	udsigt	over	trædæk	og	bassinerne.	Det	store	trædæk,	der	favner	såvel	bygning	som	bas-
siner	understreger	i	sin	udformning	historien	om	aflejringer	og	rummer	gode	opholdsmuligheder.

Stueplan	 	 	 	 	 	 	1.	salsplan

Udvidelsesmuligheder i bygningsstrukturen anvises som en fortsættelse mod øst af den nord/
syd gående ”høfde”-struktur. mellem bygningerne dannes en solgård. solgården vurderes ikke 
placeret optimalt, da bygningen vest herfor er i to etager og vil skygge for solen i eftermiddags- 
og aftentimerne.
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Løberen	i	landskabet.	Aktivitetsbåndet	er	det	første	bånd	man	møder,	når	man	kommer	på	Løberen	fra	
Skydebanevej

Den	multifunktionelle	bygning
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Brugere

Forslaget er med sin oplevelsesrige helhedsplan imødekommende over for brede brugergrupper, 
uden dog at adressere sikring af processer til inddragelse af brugerne.

Realisering – økonomi

overslag på bygningskroppen til det multifunktionelle bygningskompleks er på 11.202 mio. kr. 
Herved er der en overskridelse af budgetrammen, og alt andet lige forringer dette mulighederne 
for at realisere fase 1. der er oplistet og kommenteret en række relevante fonde.

Fokus på driftsøkonomi

trædækket, der favner bassinerne og danner ”Løberen” kræver vedligehold.

De	mange	sandflader	vil	formentlig	indebære	store	driftsudgifter	til	friholdelse	fra	uønsket	vege-
tation.

oprensning og vedligehold af laguner kan - pga. deres form med spidse vinkler og runde former 
– være udgiftskrævende af drifte og vedligeholde.

Formen på aktivitetsbåndet er driftstung.

Etapeplan

Forslaget indeholder oplæg til 3 faser i udbygningen af Vestre Fjordpark. Fase 1 omfatter det 
multifunktionelle bygningskompleks og løberen. Fase 2 fokuserer på aktivitetsstien, som kan 
udbygges	i	flere	etaper.	Fase	3	indeholder	omformning	af	friluftsbadet,	sandstranden,	dækket	
med opholdsmuligheder, bassiner og de resterende bygninger. etapeplanen er enkelt og logisk 
bygget op. bygningens placering kan ændres uden at ændre det eksisterende bassin.

Konklusion

Forslaget	har	et	fint	greb	om	helhedsplanen	og	imødekommer	i	høj	grad	de	landskabelige	inten-
tioner i Visionsprogrammet.
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3. dommerkomitéens medlemmer

aalborg den 10. juni 2013

_________________________________
mariann nørgaard, rådmand i teknik – og miljøforvaltningen, aalborg kommune 

________________________________
anne-dorte krog, rådmand i skole- og kulturforvaltningen, aalborg kommune

_________________________________
thomas kastrup-Larsen, rådmand i Udvalget for sundhed og bæredygtig Udvikling, 
aalborg kommune

_________________________________
keld jensen, formand for Folkeoplysningsudvalget, aalborg kommune

_________________________________
jakob Færch, konsulent i Lokale og anlægsfonden

__________________________________
david bülow, arkitekt maa, fagdommer, primus arkitekter

__________________________________
kirsten Lund andersen, stadsgartner i teknik- og miljøforvaltningen, aalborg kommune

___________________________________
erik kristensen, områdechef i skole- og kulturforvaltningen, aalborg kommune

____________________________________
marianne jensen, afdelingsleder i park og natur, teknik- og miljøforvaltningen, 
aalborg kommune

_____________________________________
thina Wallin jensen, arkitekt og afdelingsleder i plan og byg, teknik- og miljøforvaltningen, 
aalborg kommune

Råstoftilladelse - NK GRus aps
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