
KATALOG OVER 
BYUDVIKLINGSPROJEKTER I

B Y L A N D+

STORVORDE / SEJLFLOD



PROJEKT: Byudviklingsprojekter i Storvorde/Sejlflod

DATO: Juni 2016

BYGHERRE: Aalborg Kommune

RÅDGIVER: Landskabsarkitekter - BY+LAND ApS
 



01

04 05

02

06

03

INDHOLD

BAGGRUND

TEMA: BAKKERNE MOD VEST

HELHEDSBETRAGTNINGER

TEMA: FORBINDELSER HVORDAN KOMMER VI VIDERE?

TEMA: STORVORDE BYMIDTE

Projekt: Handelsmidten
s. 14

Projekt: Powr House
s. 16

Formål
s. 5

Det forudgående arbejde
s. 5

Anbefalinger
s. 6

Projekt: Liv i den Gamle Grusgrav
s. 20

Projekt: MTB teknikspor
s. 22

Projekt: Storvorde - Sejlflod Skovbælte
s. 24

Projekt: naturligVIS - waymarkers til grønne 
oplevelser

s. 28

Projekt: Oplevelser ved/på 
Lindenborg Å

s. 30

Projekt: Markante krydspunkter
s.32

Hvem gør noget?
s. 34

Hvor starter vi?
s. 34

Hvor finder vi finansiering?
s. 35

•• •



4

+

AALBORG MIDTBY

GIGANTIUM

KLARUPAALBORG UNIVERSITET
GUG

VEJGAARD

GISTRUP

NYT UNIVERSITETSHOSPITAL

STORVORDE

SEJLFLOD



5

01
Dette katalog over byudviklingsprojekter tegner et 
fremtidsbillede af Storvorde-Sejlflod i Aalborgs østlige 
opland. De to byer opfattes i dag som en samlet 
helhed med ca. 3.000 indbyggere. Kataloget er 
blevet til gennem en inddragelsesproces, der har 
kørt parallelt med revisionen af kommuneplanen, 
og mange borgere har bidraget med gode ideer, 
holdninger og indgående lokalkendskab. Visionen 
er, at projektkataloget og den gennemførte proces 
giver byens borgere et fælles billede af, hvilken vej 
Storvorde-Sejlflod skal udvikle sig, og hvordan vi med 
fælles indsats kan gøre det til virkelighed. 

Sideløbende med kataloget er der blevet arbejdet 
lige så intenst i nabobyen Klarup, som Storvorde er 
forbundet med via den rekreative navlestreng, Klarup 
banesti, og flere vejforbindelser.

FORMÅL
Kataloget over byudviklingsprojekter har til formål at 
skabe en fælles platform for udvikling af byen - både 
ift. de overordnede emner i kommuneplanen som 
f.eks. nye bolig- og erhvervsområder, mulighed for 
butiksliv og større veje, men også de hverdagsnære 
og mere håndgribelige emner som trygge skoleveje, 
et godt samlingssted for byens borgere og mere 
grønt i bybilledet. Kataloget indeholder en række 
projekter af forskellig størrelse og kompleksitet, som 
kan inddeles i tre bærende temaer, der alle støtter op 

Områdets placering i Aalborg.

om en helhedsbetragtning af bystrukturen og bylivet 
i Storvorde-Sejlflod. Projekterne knytter altså på hver 
deres måde an til en rød tråd, som over de kommende 
år skal vise vejen mod et endnu bedre Storvorde-
Sejlflod, der fortsat udgør et vigtigt og attraktivt 
bosætningsområde for nye borgere i kommunen.

Da Storvorde-Sejlflod er en af 11 oplandsbyer til 
Aalborg, som Aalborg Kommune vurderer har et 
særligt potentiale for bosætning, har byen mulighed 
for at søge en særlig kommunal pulje til realisering 
af anlægsprojekter. Puljemidlerne er dog i de fleste 
tilfælde næppe nok til at gøre projektkatalogets ideer 
til virkelighed, så derfor skal kataloget danne grundlag 
for at byens samråd, aktive borgere og ildsjæle kan 
søge yderligere midler hos f.eks. fonde og private 
bidragydere.

DET FORUDGÅENDE ARBEJDE
Op til arbejdet med dette katalog har Aalborg 
Kommune gennemført en fordebat om kommuneplanen, 
hvor der er kommet en række indsigelser til de 
fremlagte planer og mange gode ideer til byens 
fremtidige udvikling. De mange henvendelser fra 
borgerne har dannet afsæt for en inddragelses- og 
dialogproces om konkrete byudviklingsprojekter, der 
dels munder ud i dette projektkatalog og dels er med til 
at kvalificere arbejdet med Kommuneplan 2017. 

BAGGRUND
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02 HELHEDSBETRAGTNINGER

Som én blandt flere oplandsbyer er Storvorde/Sejlflod 
i “konkurrence” med andre byer af samme højde og 
drøjde. Alle har de det til fælles, at de er mellemstore 
byer, omgivet af det åbne landskab, og med 
overkommelig afstand til regionens hovedby, Aalborg.
Dette slægtsskab er på en og samme tid en fordel 
(de førnævnte præmisser er en grundlæggende 
attraktionsværdi) og en udfordring, fordi en 
overflod af lighedspunkter byerne imellem udvasker 
oplandsbyernes selvstændige identiteter.

Processen, som ligger til grund for dette projektkatalog, 
har således haft fokus på værdiforøgelse; både værdi 
for de borgere, som bruger Storvorde/Sejlflod året 
rundt, og værdi for Storvorde/Sejlflod som et “produkt” 
i salgsøjemed overfor eventuelle nye tilflyttere. 
Det er et kog af borgernes egne ideer, ønsker og 
behov - tilsat landskabs- og byplanfaglige observationer 
og anbefalinger. 

ANBEFALINGER
Storvorde/Sejlflod er overordnet set en velfungerende 
by, med gode fællesfaciliteter og byfunktioner - 
handel, skole, fritid - placeret tæt og centralt i byen. 
Grundstrukturen er på plads, men når emnet er byliv og 
byudvikling skal særligt 2 anbefalinger italesættes: 

Naturlige Storvorde - den grønne cirkel
• Vand, skov, kuperet terræn og andre naturperler 

ligger lige for døren - udnyt det!
• Skab tilgængelighed til naturoplevelser omkring 

byen vha. fremkommelige strækninger og steder, 
hvor man kan “komme i kontakt” med naturen

• Lad stiforløb blive til rundture, så man oplever nyt 
hele vejen

Handelsmidten - et sted vi er stolte af!
• Prioriter livet mellem bygningerne, et levende miljø 

er en attraktion i sig selv
• Forbedr sammenhængskraften mellem byens 

handelsfunktioner - vend eks. forretningerne 
“ansigter” strategisk rigtigt i forhold til hinanden.

• Skab gode koblinger til byens flows, både biltrafik 
og gående/cyklende

• Ryd op i færdselsarealerne så overflødige 
asfaltarealer undgås og en logisk logistik 
understøttes

• Sikr områdets fremtidige udviklingsmuligheder med 
et projekt, som gør det muligt at udnytte/inddrage 
de områder, som i dag står overfor mulige 
forandringer, eksempelvis biblioteket og flere af de 
åbne arealer.
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LINDENBORG Å
SKOV OG GRUSGRAV
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HANDELSMIDTEN
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BIBLIOTEKET
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SKOLE OG 
SPORTSFACILITETER

BYKERNE

SEJLFLOD

“Den grønne cirkel” -
Fokus på fremkommelighed og 
aktivitetstilbud i den skønne natur 
omkring Storvorde-Sejlflod.  

Fokus på forbedringer af bymiljøet 
omkring Storvordes indkøb-
smuligheder - eksempelvis ved 
at skabe et sammenhængende 
byrumsforløb mellem handels-
funktionerne - skal gøre området 
mere attraktivt for nuværende og 
fremtidig handel samt investorer.
 



BY
UDVIKLINGS
PROJEKTER
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TEMATISERING AF PROJEKTERNE
Byudviklingsprojekterne er i opdelt i tre bærende 
temaer, der hver især sætter fokus på et særligt område 
i byen eller interne sammenhænge:

• Storvorde bymidte
• Bakkerne mod vest
• Forbindelser

Kortet på modstående side viser en samlet oversigt over 
lokaliseringen af projekterne.
Ruterne markeret med hvid stibling er udtryk for de 
overordnede rekreative forbindelser i og omkring byen, 
som man ønsker at understøtte i 
projektet “naturligVIS - waymarkers”.

Til de enkelte projekter er der knyttet en anslået 
økonomi, som er inddelt i tre intervaller:

$        < 100.000 kr.
$$    100.000 - 500.000 kr.
$$$    > 500.000 kr.

Samlet oversigt over lokaliseringen af katalogets byud-
viklingsprojekter.

Der blev lyttet og debatteret om forventninger, prioriteringer 
i byudviklingen, ansvarspåtagelse og projektformer på 
borgermødet på Tofthøjskolen i juni 2016. Der var stor 
interesse for deltagelse i arbejdsgrupper.

BORGERMØDE OG PRIORITERING
Efter et forløb med afholdelse af samråds-møder og 
workshops for interessenter, blev der i Storvorde afholdt 
borgermøde hen mod slutningen af katalog-projektet. 
Her blev de sammenfattede projektideer præsenteret 
og drøftet og der blev ved stemmeafgivning fra 
de deltagende givet en fingerpegning på hvilke 
projektvisioner, der gav genlyd i de fremmødtes 
personlige interesser og engagement. Her var det 
særligt de rekreative projekter omkring byen - anført 
af naturudvikling af et skovbælte mellem Storvorde og 
Sejlflod - der gav udslag. 

I den opsamlende debat blev det fremhævet, at hvis 
man taler om særlig vigtighed for byen som helhed, 
ville mange af de fremmødte fremhæve forskønnelse 
af miljøet omkring byens indkøbsmuligheder som 
særligt vigtigt, fordi fællesskabet - formelt som uformelt - 
omkring attraktive steder i byen har stor salgsværdi for 
Storvorde-Sejlflod området.

Der var endvidere stor tilkendegivelse af ønsker om at 
indgå i arbejdsgrupper i de enkelte projekter.



LIV I DEN GAMLE 
GRUSGRAV naturligVIS - WAYMARKERS

OPLEVELSER VED/PÅ
LINDENBORG Å

POWR HOUSE

MTB - TEKNIKSPOR

KRYDSPUNKTER 
PÅ TOFTHØJVEJ

HANDELSMIDTEN

STORVORDE-SEJLFLOD
SKOVBÆLTE

TEMA : 
STORVORDE BYMIDTE

TEMA : 
BAKKERNE MOD VEST

TEMA : 
FORBINDELSER



03 TEMA: STORVORDE BYMIDTE

Storvorde er en af de mange byer, som engang havde et rådhus og en mere 
fremtrædende rolle som hovedby. I dag står en stor del af rådhusbygningerne 
tomme, bymidtens butikker vender ryggen til hinanden, og de byrum, der er, 
fremstår slidte og indbyder ikke til at man sætter sig eller bruger rummene til andet 
end de nødvendige aktiviteter.  Den nuværende dagligvarehandel ved Tofthøjvej 
og Rødhøjvej forventes at kunne fastholdes, lige som muligheden for at kunne købe 
mad udefra i form af en pizza eller en sandwich også forventes at være en del af 
bymidten i fremtiden, men der er ikke tegn på, at handelslivet vil vokse markant i 
de kommende år. 

Ønsket for bymidten er, at det centralt beliggende område skal gentænkes og 
udvikles, så kvaliteten af det fysiske miljø højnes, og bymidten skal kunne give rum 
for forskellige initiativer og funktioner, der støtter op om et attraktivt liv i forstaden. 

Skitseforslag 1:2000
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HANDELSMIDTEN

HVAD VIL VI GERNE OPNÅ?
• Vi vil gøre bymidten til et naturligt knudepunkt i 

byen, som indbyder til flere frivillige og uformelle 
aktiviteter

• Vi vil gerne skabe gode byrum, hvor man har 
lyst til at opholde sig – både for en stund og i 
længere tid 

• Vi vil synliggøre og understøtte byens handelsliv
• Vi vil sikre, at nye boliger eller andre nye 

bygninger i bymidten kan indpasses på en 
hensigtsmæssig måde

• Vi vil gerne synliggøre banestien i bymidten 
• Vi vil arbejde for, at skabe nyt liv i de tidligere 

rådhusbygninger

BESKRIVELSE AF PROJEKTET
Da Aalborg Kommune indbød til dialog om den 
kommende kommuneplan, var der flere borgere i 
Storvorde-Sejlflod, som efterlyste en samlet plan for 
bymidten. Det bunder i, at der er en række forskellige 
trafikale, bygningsmæssige og funktionelle forhold, 
der trænger til at blive set på med nye øjne. I 
arbejdsprocessen bag projektkataloget er det forsøgt 
at komme nærmere et løsningsforslag, som lægger 
nogle rammer, der er tilstrækkeligt fleksible til at kunne 
håndtere nye tiltag og ændringer i det bestående. 

Særligt vigtigt er det at omdannelsen sikrer bedre 
rumlige kvaliteter i handelsområdet, så handelsområdet 
også i fremtiden vil være en attraktiv bærer af bylivet i 
Storvorde bymidte sammen med skolen og hallen.

ØKONOMI : $$$

IDEEN
Et indbydende bymiljø 

skal støtte op om, 
at vi handler lokalt i 

Storvorde! 

PROJEKT

Forslag til omdannelse af handelsområdet i Storvorde.

RØ
DH

Ø
JVEJ

Bymidten i Storvorde er idag en serie udflydende rum 
med enkeltstående butikker, restauranter og et bibliotek. 
En del af de tidligere rådhusbygninger nær bymidten står 
endvidere tomme.

HANDELSMIDTEN

TO
FTH

Ø
JV

EJ

ENGVEJ

BIBLIOTEK

BUTIKKER

MARKVEJ
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Sammenhænge i 
belægning, byinventar 
og beplantning kan 
give oplevelsen af en 
indbydende helhed.

Mere eller mindre 
midlertidige 
konstruktioner kan 
skabe og afgrænse 
rum, selv om der ikke er 
bygninger.

Banestien er en del af 
byens kulturarv, og der er 
mange måde at synliggøre  
den på.
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POWR HOUSE

HVAD VIL VI GERNE OPNÅ?
• Vi vil skabe en bredtfavnende, social platform, 

som skal være byens hus for alle byens borgere i 
alle aldre

• Vi vil støtte op om fælles aktiviteter, der ikke 
rummes af byens idrætsforeninger

• Vi vil styrke sammenhængskraften og livet i 
Storvorde

BESKRIVELSE AF PROJEKTET
Vi må kunne gøre det bedre i Storvorde! Powr House 
er visionen om en alternativ samfundsføring. Et samfund 
hvor vi sammen løfter den sociale opgave det er, at 
være en by, hvor alle har det godt - unge som gamle. 
Mens særligt børnefamilierne kæmper for at få 
dagligdagen til at hænge sammen, sidder der 
på samme tid uendelige ressourcer bag byens 
ligusterhække, der kunne træde til. Vi vover med Powr 
House projektet at påstå, at vi kan blive meget bedre 
til at deles om over- og underskud til fordel for alle, hvis 
bare rammerne for det skabes. At Storvorde kan være 
mere i sig selv end en sovende by, der fungerer som 
opland til Aalborg.

PROJEKT

IDEEN
I Powr House er der 

altid nogen hjemme – et 
mødested, hvor dem 
som har overskud kan 
være noget for andre.

Powr House er arbejdstitlen for et sted, der skal 
danne rammen om denne udveksling af ressourcer 
og behov. Huset skal rumme eksempelvis 
fælleskøkken, opholdsrum, værksteder, lægeklinik, 
kæledyrsfællesskab mv. og er baseret på frivillighed. I 
Powr House skal glæden over at glæde nogen, man 
ikke kender, være drivkraft og målet er at understøtte, 
at man ikke mister fornemmelsen for andres liv.  

ØKONOMI : $-$$$ 
- afhængigt af investeringsniveau
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Den sociale madoplevelse 
er et af omdrejning-
spunkterne. Her er et let 
aftensmåltid for den travle 
børnefamilie.

Her lærer vi af hinanden - erfaring, 
tekniske færdigheder mv.

I PowrHouse er der altid kaffe 
på kanden - og en medborger at 
få i tale.
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04 TEMA: BAKKERNE MOD VEST

Storvorde er beriget med et kuperet landskab vest for byen, hvor der tidligere er 
blevet gravet grus, og hvor der findes en række landskabelige kvaliteter. Som det 
er tilfældet så mange andre steder, er en stor del af landskabet i dag i omdrift 
som landbrugsarealer, og adgangen er begrænset. Temaet skal sætte fokus 
på de særlige rekreative værdier, der potentielt kan skabes og udfoldes i det 
kuperede terræn. Her er særligt fokus på at puste liv i den gamle grusgrav og på 
de muligheder, der er, for at benytte de eksisterende skov- og kratbevoksninger til 
udeliv, samt på perspektiverne i, at plante mere skov. 

Ønsket for bakkerne er, at de får en mere righoldig rekreativ profil, som forstærker 
de grønne bånd mellem Storvorde og Sejlflod, der kan indgå som et vigtigt link i 
etableringen af rekreative muligheder i naturen rundt om byen.  
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LIV I DEN GAMLE GRUSGRAV

PROJEKT

IDEEN
Den gamle grusgrav skal 
være et naturens mekka 
for børneleg under åben 
himmel i Storvorde – med 
udfordrende skrænter og 

lune lavninger 

HVAD VIL VI GERNE OPNÅ?
• Vi vil skabe attraktive aktivitets- og 

oplevelsesmuligheder i grusgraven med særligt 
fokus på børnefamilier og det legende element

• Vi vil skabe bedre sammenhæng mellem byen og 
grusgraven, og synliggøre området

• Vi vil skabe parkeringsmuligheder i tilknytning til 
grusgraven

BESKRIVELSE AF PROJEKTET
Den tidligere grusgrav er et råt landskabsrum, som 
lever en lidt skjult tilværelse i dag, men som har 
potentialet til at blive en helt speciel terrænlegeplads, 
der er en del af et større rekreativt område. Her kan 
man med forholdsvis enkle midler give adgang til 
grusgraven, skabe klatremuligheder på skrænterne, 
bålplads eller en rå, sansemotorisk udfordrende 
legeplads for både børn og voksne.

ØKONOMI : $-$$

Den tidligere grusgrav henligger i græs med synlige 
gravekanter. Beliggenheden umiddelbart op ad byens 
boligområder gør den ideel som nærrekreativt område.

RØ
D

H
Ø

JV
EJ

GRUSGRAVEN

MARKVEJ

SKRÆNTE
N
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Skråninger 
aktiveres til leg

Fokus på stimulering af 
sanser og motorik

Rum til både aktivitet og 
afslapning.



22

MTB TEKNIKSPOR

HVAD VIL VI GERNE OPNÅ?
• Vi vil skabe et teknisk træningsspor i skoven for 

MTB ryttere, hvor de under kontrollerede forhold 
kan lære at håndtere forskellige udfordringer på 
cyklen

• Vi vil give MTB ryttere bedre forudsætninger for at 
dyrke deres sport

• Vi vil vise, hvordan MTB sporten kan supplere 
og bidrage positivt til det øvrige rekreative liv i 
området

• Vi vil arbejde for en fælles parkeringsløsning med 
grusgraven og dyrke de synergier, der kan opstå

BESKRIVELSE AF PROJEKTET
Mountainbikesporten oplever stor tilstrømning i disse 
år, og Storvordes klub er ingen undtagelse. Det er 
en sportsgren, som er let at komme i gang med, men 
desværre også let at komme til skade med, hvis man 
ikke har teknikken på plads. 

For at klæde nye og gamle rytterne på til sporten, vil 
klubben gerne opbygge et forløb af forskellige tekniske 
situationer, som man kan møde i terrænet. På sporet 
vil rytterne kunne få vejledning i teknikkerne og se, 
hvordan andre håndterer udfordringerne.  Det kan 
forhåbentlig både øge glæden ved sporten, nedsætte 
risikoen for uheld og skader og skabe en bedre dialog 
med de øvrige brugere af byens rekreative områder.

ØKONOMI : $-$$

PROJEKT

IDEEN
Du får et rigere liv som 
MBT-rytter, når du får 

styr på teknikken

Tekniksporet kan placeres vest for byen i tilknytning de ek-
sisterende og kommende rekreative områder. Den endelige 
udformning afhænger af en nærmere designproces.

LIN
DENBORG Å

SKOLEN

EGENSEVEJ

MTB TEKNIKSPOR

MARKVEJ

TO
FTH

Ø
JV

EJ

RØDAGEREN
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I punkter rundt omkring i skoven 
anlægges særligt udvalgte træning-
sudfordringer i naturmaterialer.

Øvelserne kan gentages flere 
gange, så teknikken kommer 
på plads. Fokus er på teknik, 
ikke høj fart.
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STORVORDE-SEJLFLOD SKOVBÆLTE

HVAD VIL VI GERNE OPNÅ?
• Vi vil arbejde for at der rejses ny løvskov med 

offentlig adgang på højdedraget vest for byen
• Vi vil binde de mange løsrevne naturområder 

og mindre beplantninger sammen i et rekreativt 
bånd, som styrker byens samlede stinet og 
sammenhængskraften mellem Storvorde og 
Sejlflod

BESKRIVELSE AF PROJEKTET
Vest for byen ligger flere spredte naturområder på 
bakkekammen, der strækker sig fra Storvorde mod syd 
til Sejlflod. Med ønsket om at gøre naturen omkring 
de to byer mere tilgængelig, er der rejst forslag om, 
at etablere et sammenhængende skovbælte. Ønsket 
skal ses i overensstemmelse med projektet for flere 
waymarkers, der kan højne de rekreative muligheder. 
Skovbæltet kan således danne rammen om flotte 
stiforbindelser, der binder eksempelvis gamle grusgrave 
og MTB-områder mv. sammen til en helhedsoplevelse.

Den foreslåede areal vil være en fortsættelse af de 
skovrejsningsarealer mellem Klarup og Storvorde, som 
kommunen allerede har udpeget i kommunenplanen. 

ØKONOMI : $$

PROJEKT

IDEEN
Nye og gamle skove 
og naturområder skal 

udgøre et grønt hængsel 
mellem Storvorde og 

Sejlflod

LIN
DENBORG Å

KLARUP

SKOLEN

I dag er der åbne marker og spredte naturområder vest 
for Storvorde og Sejlflod. En stor del af arealet er udlagt 
til skovrejsning og har potentiale til at understøtte de 
rekreative kvaliteter vest for byen.

EGENSEVEJ

SKOVBÆLTE SEJLFLOD

STORVORDE
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Rekreative stiforløb kan gøre 
skoven tilgængelig for mange 
og udgøre en del af længere 
stiforbindelser i og omkring 
Storvorde-Sejlflod.
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05 TEMA: FORBINDELSER

Der er og kan potentielt være store rekreative muligheder for oplevelser i naturen 
omkring Storvorde. Sammen med projektperspektiverne for bakkedraget vest for 
byen, er Lindenborg Å i inddragelsesprocessen italesat som et attraktivt, men 
uudnyttet område, der med små tiltag kan blive en reel oplevelsesdestination for 
beboere i Storvorde/Sejlflod og naboområder. 

Der er desuden fokus på oplysning om og markering af de forbindelser, som fører 
til attraktioner i området – såkaldte waymarkers.

Under temaet ”forbindelser” hører også projektet ”Lynlåsen på Tofthøjvej” som skal 
gøre adgangen til sportsfaciliteterne mere synlige for gennemkørende og forbedre 
forbindelserne mellem skole og sportsplads.  
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NATURLIGVIS - WAYMARKERS 
TIL GRØNNE OPLEVELSER

HVAD VIL VI GERNE OPNÅ?
• Vi vil arbejde for, at der bliver skabt afmærkede 

stier hele vejen rundt om og igennem byen
• Vi vil kortlægge de nuværende og nye forbindelser 

ud i landskabet omkring Storvorde-Sejlflod, og i 
samarbejde med lodsejerne gøre opmærksom på 
dem, så flere får glæde af de rekreative kvaliteter

• Vi vil gøre det nemt at gå en grøn omvej - 
naturligVIS

BESKRIVELSE AF PROJEKTET
Storvordes stinet er fragmenteret og for de særligt 
indviede, men det indeholder også en række fine 
landskabs- og naturoplevelser, som kan bindes bedre 
sammen og komme flere til gode. Projektet bygger i 
første omgang på en kortlægning og synliggørelse af 
de nuværende rekreative stier og ruter i og omkring 
Storvorde-Sejlflod. 

Dernæst handler det om at skabe nye forgreninger 
på stinettet og udbrede informationskonceptet hertil. 
Afmærkningen af særlige ruter kan være helt enkel med 
en farvet prik eller et symbol, og der kan skiltes på 
udvalgte startpunkter med afstanden til f.eks. 100 års 
skov, Lindenborg Å eller en anden seværdighed. Der 
kan også udvikles digitale informationsløsninger.

ØKONOMI : $-$$

PROJEKT

IDEEN
Storvorde-Sejlflod 
er i gang med at 

blive rig på natur- og 
friluftsoplevelser. 

Waymarkers skal dele 
dem med dig!

De mange stiforløb i Storvorde kan gøres mere 
tilgængelige og attraktive med en samlet skiltning eller 
tematiseret guidening.

EGENSEVEJ

NATURLIGVISVANDVÆRKSVEJ

SKOV

GRUSGRAV

LI
N

D
EN

BO
RG

 Å
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Markeringer omkring på 
ruteforløbene kan accentue-
res af en i byen centralt 
placeret oversigt over 
rekreative muligheder.

Markeringerne kan være 
markante eller helt diskete.
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OPLEVELSER VED/PÅ 
LINDENBORG Å

HVAD VIL VI GERNE OPNÅ?
• Vi vil gøre det lettere at komme tæt på åen og 

gøre den til en naturlig og synlig del af Storvorde-
Sejlflods rekreative tilbud

• Vi vil skabe en natursti langs dele af åen med 
information og oplevelsesværdi

• Vi vil give bedre mulighed for at man kan sejle 
med kano og kajak på åen – herunder isætte og 
optage fartøjer nær byen

• Vi vil skabe synergier og samarbejdsrelationer 
med spejderne, som i dag har aktiviteter på åen 

• Vi vil arbejde for at få en bro eller anden 
konstruktion, som man kan sidde på og få tæerne 
i vandet og høre fuglelivet

BESKRIVELSE AF PROJEKTET
Lindenborg å løber parallelt med Tofthøjvej ca. 1 km 
øst for Storvorde-Sejlflod. Der er flere steder adgang til 
arealerne langs åen i dag, men de understøtter ikke et 
aktivt friluftsliv i samme grad, som de har potentiale til. 

Hertil kommer, at åen trods sin størrelse og nærhed til 
byen, ikke opleves som en naturlig del af de rekreative 
tilbud hos ret mange. Med forholdsvis små greb kan 
der sættes skub i en proces, som gør Lindenborg Å til 
et udgangspunkt for et aktivt friluftsliv på og langs åen.

ØKONOMI : $-$$

PROJEKT

IDEEN
Lindenborg Å er en skjult 
perle for friluftsliv. Lad os 

få den frem i lyset!

Lindenborg Å er så tilpas bred og dyb, at den egener sig 
til kano- og kajaksejlads. Selv om det tilstødende landskab 
er fladt, er der dog utilstrækkelige adgangsforhold og 
opholdsmuligheder langs med åen.

VIGEN

EGENSEVEJ

BOLDBANER

LINDENBORG Å
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Øget tilgængelighed til 
naturen. 

Aktivering af vandløbet - 
faciliteter til bl.a. kajak, 
vandrere og gode forhold 
for områdets lystfiskere.

Opholdspunkter i det 
grønne
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MARKANTE KRYDSPUNKTER

HVAD VIL VI GERNE OPNÅ?
• Vil vil arbejde for trygge og sikre 

krydsningsmuligheder på byens mest befærdede 
veje, særligt Tofthøjvej og Vandværksvej

• Vi vil styrke en naturlig kobling mellem byens 
boligområder og rekreative faciliteter

• Vi vil gøre byens rige forenings- og fritidsliv synligt 
i bybilledet

BESKRIVELSE AF PROJEKTET
Den gode infrastruktur er både byens livsnerve og 
achilleshæl. Særligt Tofthøjvej og Vandværksvej 
(og til dels Rødhøjvej) er tunge trafikbærere. Mens 
Vandværksvej i dag uhensigtsmæssigt adskiller 
den ældre del af Storvorde fra bykernen, er byens 
rige forenings- og fritidsliv aktivt på begge sider af 
Tofthøjvej. Begge vejforløb giver anledning til nogle 
utrygge og potentielt farlige situationer. Der peges i 
første omgang på tre nedslag: 

1. Tofthøjvej, nedkørslen til klubhuset – her skal der 
skabes bedre oversigts- og adgangsforhold for gæster 
til boldklubben  

2. Tofthøjvej, forskønnelse af strækningen fra 
halindgangen til boldbanerne – den eksisterende 
tunnel giver en sikker men nedslidt krydsning af vejen. 
Strækningen kan gøres mere interessant og her kan 
sættes fokus på byens fritidsliv for trafikpasserende

3. Vandværksvej, passage for bløde trafikanter 
- borgene ønsker en reel, iøjnefaldende 
krydsningsmulighed, hvor banestien krydser. Dette vil 
knytte den ældre del af byen bedre til de centrale 
byfunktioner.

ØKONOMI : $$

PROJEKT

IDEEN
Foreningslivet skal 

samles på tværs af og 
synliggøres på Tofthøjvej 

VANDVÆRKSVEJ

TO
FT

H
Ø

JV
EJ BA

N
ESTI

BOLDBANER

MARKANTE KRYDSPUNKTER

Tunnellen under Tofthøjvej er en trafiksikker, men ikke videre 
indbydende løsning. 

TOFTHØJSKOLEN

HANDEL
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Lys, farver og kunst 
kan give nyt live til 
en mørk og urtyg 
tunnel og skabe 
et helt nyt byrum 
under jorden

Grafik eller farver på 
asfalten er billigere end et 
belægningsskifte og kan 
skabe opmærksomhed på 
en spændende måde.
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AALBORG 
KOMMUNE
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06 HVORDAN KOMMER VI VIDERE?

HVEM GØR NOGET?
I Storvorde-Sejlflod er der nedsat et Samråd, som 
har til opgave at koordinere de mange initiativer, der 
tages lokalt, og være i dialog med Aalborg Kommune 
om dem. Ambitionen er, at der kan nedsættes 
arbejdsgrupper for alle de nævnte projekter, hvor 
Samrådet bidrager med kontakten til kommunen og evt. 
selv deltager. Har du lyst til at være med til at udvikle et 
eller flere projekter, så henvend dig til Storvorde-Sejlflod 
Samråd.

HVOR STARTER VI?
For at arbejdsgrupperne kan blive en succes og 
projekterne kan blive til virkelighed, skal der laves 
et stykke benarbejde, som kan involvere mange 
mennesker. 

Nogle ideer er lettere at gå i gang med end andre. 
I kan hente hjælp til processen i bogen Håndbog i 
projektudvikling, som er udgivet af Realdania og kan 
hentes gratis på nettet. Nogle af de første spørgsmål, 
arbejdsgruppen kan begynde at undersøge, er:

• Hvad skal vores ide kunne?
F.eks. Hvad er formålet med ideen? Hvilke resultater 
forventer vi at kunne få? Hvad er projektets 
succeskriterier?

• Hvem er interessenterne i vores projekt og hvem 
kommer det til gavn?

F.eks. Hvem ejer jorden? Hvem skal bruge de tilbud, 
som vores projekt skaber? Hvem skal betale for vores 
projekt? Hvordan ser de forskellige parter på ideen?

Samrådet og kommunen kan hjælpe jer med at afklare, 
hvilke gældende regler, planer og lovgivning, som jeres 
projekt skal overholde.
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HVOR FINDER VI FINANSIERING?
Foruden Aalborg Kommunes pulje til 
byudviklingsprojekter i oplandsbyerne, listes her 
forskellige puljer og fonde, som kunne være relevante 
at overveje i projektudviklingen. Listen er langt fra 
udtømmende, men kan være et sted at starte. Vær også 
opmærksom på, at nogle lokale foreninger, fonde eller 
virksomheder støtter lokale formål, eks. banker mv. 

- Landdistriktspuljen : livogland.dk 
Det overordnede formål med støtten til forsøgsprojekter 
er at fremme erhvervsudvikling, service, levevilkår, 
bosætning, initiativer rettet mod børn og unge samt 
lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne, 
herunder at medvirke til at skabe og bevare 
arbejdspladser. Ansøgningsfrist sandsynligvis i 
september.

- Realdania : realdania.dk
Støtter en række projekter - bl.a. lokale 
udviklingsprojekter gennem ildsjælepuljen Underværker 
- se undervaerker.dk. Her skal man skabe interesse 
for sit projekt og opnå en positiv bedømmelse. Der er 
løbende ansøgningsfrist.

- Veluxfonden : veluxfoundation.dk 
Støtter en række sociale sociale projekter, der 
fremmer en positiv effekt for mennesker og deres 
situation. Ligeledes støtter de aktører fra det offentlige, 
socialøkonomiske virksomheder og civilsamfundet. Der 
er løbende behandling af ansøgninger.

- Udlændinge-, integrations- og boligministeriet: uibm.dk 
Plejer at indkalde ideer til forsøgsprojekter i august 
måned. Der meldes 2-3 temaer ud.

- Lokale og anlægsfonden : Loa-fonden.dk 
Støtter især rekreative og idrætsrelaterede anlæg. Det 
kan være nybyggeri, ud- og ombygning af klublokaler 
samt væresteder til idræts-, kultur- og fritidsformål. Der 
stilles krav om faciliteter af en arkitektonisk og funktionel 
kvalitet, som kan inspirere udviklingen og skabe flere, 
bedre og nye muligheder for aktivitet. Der er løbende 
ansøgningsfrist. 

- Bikubenfonden : bikubenfonden.dk 
Støtter socialt arbejde, kulturliv og foreningsliv i 
Danmark. Fonden kan søges til både små og større 
sociale opgaver, til store folkelige kulturelle projekter 
projekter, smalle tiltag med et højt kunstnerisk niveau 
samt kulturelle aktiviteter med udspring i foreningslivet.

- Carlsberg : carlsbergsmindelegat.dk  
Støtter gennem sin sportsfond mindre investeringer, 
der kommer mange til gode, f.eks. et fodboldmål, 
holdtrøjer, en skaterrampe o. lign. Fondet er 
almennyttigt. For at komme i betragtning skal ansøger 
være en klub, forening eller selvejende institution. 
Der kan højest søges om 15.000 kr. Ansøgningerne 
behandles løbende året rundt. 

- Friluftsrådet : friluftsraadet.dk 
Giver tilskud til projekter, som giver mulighed for at 
komme ud og opleve naturen. 

- Det Obelske Familiefond : Obel.com
Støtter 1) Forskning og uddannelse, 2) Sociale formål 
og 3) Kunst og kultur. Fondet gav i 2010 47 mio. kr. 
til sociale formål. Fondets værdier er at gøre en forskel 
(ambitiøse og nytænkende projekter), at støtte det 
professionelle initiativ og at fremme hjælp til selvhjælp.

- Spar Nord fonden : sparnordfonden.dk
Støtter små og store initiativer, som skal gavne og 
glæde fællesskabet i Danmark. Støtten uddeles 
indenfor kategorierne foreningsliv, forskning samt 
sociale og kulturelle formål.

“Håndbog i projektudvikling” udgivet af Realdania
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