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VISION
Med dette Arkitekturkoncept er det intentionen at skabe 
de optimale rammer for et levende og spændende nyt 
campusmiljø i den vestlige del af Aalborg Universitets 
Campus. Aalborg Universitet ønsker at se udbygningen 
af AAU Campus Vest som et samlet, bymæssigt 
campusområde, præget af synergi, aktivitet og byliv.  
Arkitekturkonceptet skal således være med til at sikre 
kvalitative intentioner og tanker i den løbende udbygning 
af området, som en del af et robust grundlag for AAU´s 
fremtidige udbygning. 

ARKITEKTURKONCEPT
Arkitekturkonceptet udgør de overordnede retningslinjer 
og designprincipper for udbygningen af den vestlige del 
af Aalborg Universitet. Arkitekturkonceptet skal fungere 
som supplement til den gældende lokalplan for området 
(lokalplan 4-4-107) og Aalborg Kommunes Designmanual, 
og skal ses som et kvalitativt styringsredskab for 
fremtidig bebyggelse.  Arkitekturkonceptet er udviklet i 
samarbejde med Bygningsstyrelsen med udgangspunkt 
i publikationen “Kvalitet i Dansk Forsknings- og 
Uddannelsesbyggeri - Arkitekturpolitik for Universitets- 
og Bygningsstyrelsen”.

Arkitekturkonceptet er opdelt i 2 dele:

- Beskrivelse af det eksisterende områdes karakter og 
sammenhæng med universitetsområdet

-Arkitekturkoncept for byarkitektur, byrum, landskab 
og trafi k med principper og beskrivelse for fremtidig 
bebyggelse, rekreative udearealer, veje, stier og grønne 
områder

INTRODUKTION

FÆLLESFUNKTIONER MOD BYBÅNDET

CAMPUS PLADS I BYBÅNDET

MØDESTEDER

OVERGANGEGRØNNE REKREATIVE RUM

BYINVENTAR

MULTIFUNKTIONELLE BYRUM

VAND 

INDRE GÅRDRUM 

PASSAGER OG OPHOLD
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1975 Aalborg Universitets Center 
Aalborg Universitets Campus i Aalborg Øst blev påbegyndt 
i 1975 ud fra idéen om at realisere det integrerede 
universitet, hvor undervisningsbyggeri, boliger og 
offentlige funktioner integreres i en samlet bebyggelse, 
som en by i byen. I den oprindelige bebyggelsesplan 
af Dall & Lindhardtsen er bebyggelsen til egentlige 
undervisningsformål overvejende opført i én etage, med 
fælles- og laboratoriebygninger i to etager og boliger i to 
til tre etager.

2000 Ny udbygningsplan for Aalborg Universitet 
Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger udskrev 
i år 2000 i samarbejde med Aalborg Universitet en 
arkitektkonkurrence om en ny udbygningsplan for 
Aalborg Universitet i Sønder Tranders. Baggrunden var, 
at man ønskede en fysisk plan, som skulle tydeliggøre 
universitetets profi l som en dynamisk videns- og 
forskningsinstitution samtidig med, at man ønskede 
en model for en bygningsmæssig fortætning af den 
eksisterende bygningsmasse.  På sigt skulle denne plan 
samle hovedparten af universitetets uddannelser på 
campus ved igennem nybygning og rokeringer at skaffe 
plads til de uddannelser, som i dag er placeret andre 
steder i byen.

Resultatet af konkurrencen er en plan, der angiver en ny 
hovedstruktur bygget op omkring et centralt hovedstrøg, 
et øst-vestgående bybånd som sammenbinder 
universitetet og som igennem arkitektur og funktioner 
markerer universitetets hovednerve.

Planen angiver endvidere en udbygning i områder 
udenfor Bybåndet som en bymæssig fortætning af det 
eksisterende bygningsanlæg, med bebyggelse af større 
tæthed og bygningshøjde end de oprindelige bygninger.

Udbygningsplanen fra 2000 har siden ligget til grund for 
en række byggerier særligt i den østlige del af campus. 

2012- AAU Campus Vest
Med den fortsatte udbygning af Aalborg Universitets 
Campus står universitetet i dag overfor en større 
udbygning i den vestlige del af campus, med opførelse 
af en række nye byggerier til bl.a. større fællesbygninger 
og til uddannelser, som i dag er placeret andre steder i 
byen. Her er tale om både markante bygninger i Bybåndet 
og nye undervisningsbyggerier som en bymæssig 
fortætning af campus, der samtidig understøtter tanken 
om Bybåndet som den sammenbindende hovedstruktur 
for universitetet.

På baggrund af den forestående udbygning har 
universitetet besluttet at udforme et samlet 
arkitekturkoncept for hele Campus Vest området.

DET INTEGREREDE UNIVERSITET 

AALBORG UNIVERSITETS CENTER

DEN NY UDBYGNINGSPLAN FOR AALBORG UNIVERSITET (AAU) 

FÆLLES- OG LABORATORIEBYGNINGER 

BYMÆSSIG FORTÆTNING

HISTORIK
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PLANGRUNDLAG
Der er forud for udarbejdelsen af Arkitekturkonceptet 
lavet en lokalplan (lokalplan 4-4-107) for udbygningen af 
den vestlige del af campus, der beskriver de overordnede 
retningslinjer for udbygningen og sammenhæng med 
kommuneplanen. Der er samtidig med udarbejdelsen 
af lokalplanen udført et kommuneplantillæg(4.017), 
som sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem 
lokalplan og kommuneplan.

Lokalplanen har som formål at sikre at:

- at området understøtter den fremtidige udvikling af 
Aalborg Universitet
- at området kan anvendes til universitetsformål
- at ny bebyggelse placeres inden for fastlagte byggefelter
- at ny bebyggelse tilpasses de eksisterende terrænformer 
inden for byggefeltet
- at ny anvendelse og bebyggelse understøtter 
de overordnede strukturer og sammenhænge i 
Universitetsområdet som de er fastlagt i Aalborg 
Kommunes “Designmanual for Universitetsområdet”
- at der fastlægges en struktur for stier og ubebyggede 
arealer
- at der arbejdes med bæredygtige løsninger

DELOMRÅDER
Lokalplanen er opdelt i en række delområder (A-F) der 
er beskrevet i lokalplanen i forhold til arealanvendelse 
og bebyggelsens placering og omfang. Det samlede 
byggeri svarer til en bebyggelsesprocent på 50 for hele 
lokalplanområdet.

I delområde A kan der maksimalt opføres 21.400 m² 
etageareal.
I delområde B, C, D og E kan der sammenlagt opføres 
43.100 m². 

Ved byggeri, som får det samlede bruttoetageareal for 
delområde B, C, D og E til at overstige de 43.100 m², 
skal der ansøges om dispensation ved kommunen.

Delområde A: Pontoppidansområdet
Ny bebyggelse til universitetsformål kan opføres i 
maksimalt 2 etager, dog kan der langs Bertil Ohlins 
Vej opføres bygninger i maksimalt 3 etager. Maksimal 
bygningshøjde for 3 etager er 17 m. Maksimal 
bygningshøjde for 2 etager er 12,5 m. 

Delområde B: Busgade og fremtidig højklasset 
kollektiv forbindelse langs Bertil Ohlins Vej
Ny bebyggelse kan opføres i maksimalt 1 etage hævet 
over terræn således, at der kan etableres et tracé under 
bygningen på 30 m i bredden og 6 m i højden, med et 
mindste frirumsprofi l under bygningen på minimum 6 m 
i højden og 10 m i bredden.

Delområde C: Bybåndet
Ny bebyggelse kan opføres i maksimalt 4 etager, 1 
bygning kan opføres i maksimalt 7 etager. Maksimal 
bygningshøjde for 7 etager er 34 m. Maksimal 
bygningshøjde for 1-4 etager er 21,5 m.

Delområde D: Campus Vest
Ny bebyggelse til universitetsformål kan opføres i 
maksimalt 3 etager, dog kan der langs bybåndet opføres 
bygninger i maksimalt 4 etager, under hensyntagen til 
bebyggelse i Bybåndet. Maksimal bygningshøjde for 
4 etager er 21,5 m. Maksimal bygningshøjde for 1-3 
etager er 17 m. Se i øvrigt skyggediagrammerne sidst i 
arkitekturkonceptet.

Delområde E: Sportsbaner, parkering, generelle 
undervisningsbygninger
Ny bebyggelse til universitetsformål kan opføres i 
maksimalt 2 etager. Højeste bygningshøjde er 12,5 m. 

Delområde F: Grøn kile
Delområde F må ikke bebygges.

PLANGRUNDLAG
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VIGTIGE PLANFORUDSÆTNINGER
Udover lokalplanens bestemmelser er der i 
lokalplanområdet en række vigtige forudsætninger 
og fysiske bindinger for fremtidigt byggeri, herunder  
tinglyste servitutter.

Lokalplanområdet betjenes af to eksisterende 
spildevandledninger, der løber ved hhv. den vestlige og 
østlige afgrænsning af lokalplanområdet. I forbindelse 
med fremtidigt byggeri i delområde C skal der tages 
hensyn til spildevandsledningerne. Der er tinglyst en 
respektafstand på begge sider af ledningerne.

VIGTIGE PLANFORUDSÆTNINGER
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BYMÆSSIG SAMMENHÆNG
Det nye campusområde ligger i den sydvestlige del af 
AAU Campus. Området er i dag ubebygget og fremstår 
som en del af det åbne land. Området er afgrænset mod 
syd af Alfred Nobels Vej og mod vest af den planlagte 
grønne landskabskile, der markerer grænsen til det nye 
planlagte byområde mellem universitet og Gigantium. 
Mod øst ligger en nyligt opført boligbebyggelse i to 
etager, integreret i universitets bystruktur. Nord for 
området ligger Pontoppidansområdet, der er opført som 
en del af den oprindelige plan med undervisningsbyggeri  
i én etage og med to etages laboratoriebygninger i den 
sydligste del.

Det nye campusområde kobler sig op på det nuværende 
campuscentrum omkring søen, med fællesbygninger, 
auditorier og kantinebygning i fl ere etager, der på sigt 
bliver en del af det øst-vest gående sammenbindende 
bybånd.

TRAFIKAL SAMMENHÆNG
Veje
Det nye campusområde vejbetjenes overordnet af to 
trafi kale adgange. 

For fællesbygninger og undervisningsbyggeri i bybåndet 
(delområde C) vil adgangen foregå via den fremtidige 
Thomas Manns Vej med vejadgang fra Einsteins Boulevard 
i vest. Dette vil blive den nye hovedankomstvej til 
universitetet, med tilkørselsareal og handikapparkering 
integreret i bybåndet.

Vejadgangen til undervisningsbyggerierne langs 
bybåndet i Nobelområdet og til parkeringsområderne 
(delområde D og E) foregår via to nye vejadgange fra 
Alfred Nobels Vej.

Kollektiv trafi k
Det nye campusområde betjenes af den eksisterende 
busvej, med stoppesteder på Bertil Ohlins Vej. Der er 
i kommune- og lokalplan fastlagt et vejudlæg på 30 m. 
til en eventuel fremtidig letbaneforbindelse langs Bertil 
Ohlins Vej gennem campus til det nye sygehusområde 
øst for universitetet.   

Stier
Sti- og cykelforbindelserne i det fremtidige område 
kobler sig på det eksisterende stisystem, der forbinder 
universitetet med omkringliggende byområder og 
rekreative arealer. Vest for området i den grønne kile 
løber Pontoppidansstien og forbinder universitetet i 
nord og syd. Mottelsonstien løber i øst-vest gående 
retning mellem delområde D og E. I bybåndet etalereres 
cykel- og fodgængerforløb som en naturlig del af det 
sammenbindende byrum.

LANDSKAB
Det nye campusområde er beliggende på et svagt faldende 
terræn fra Alfred Nobels Vej mod den eksisterende campus 
og sø. Langs Bertil Ohlins Vej fungerer en eksisterende 
grøft som afvanding for området, og er via vandtrapper 
forbundet til søen. I lokalplanen fastlægges det, at 
fremtidigt byggeri skal tilpasses det eksisterende terræn, 
og der er begrænset mulighed for terrænregulering.

GRØN STRUKTUR 
Mod vest grænser området op til en grøn kile friholdt 
for bebyggelse, der på sigt skal fungere som rekreativt 
område for campus og for det planlagte område 
”universitetsparken” mod vest. Den grønne kile fremstår 
med græs som gennemgående bundvegetation med 
enkelte fritstående træer eller små grupper af træer.

OMRÅDETS KARAKTER OG SAMMENHÆNG MED BYEN
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ARKITEKTURKONCEPT

LANDSKABELIGT KONCEPT

TRAFIKALT KONCEPT

BYRUMSKONCEPT

BYARKITEKTONISK KONCEPT

BYBÅNDET

BYBÅNDET

VEJADGANG TIL FÆLLESBYGNING

VEJADGANGE TIL PARKERING

KOLLEKTIV TRAFIK

“FÆLLESBYGNINGEN”

“DET LEVENDE LABORATORIUM”

PONTOPPIDANSOMRÅDET

BOLIGER

GRØN KILE

GRØN KILE

SAMMENHÆNGENDE 
LANDSKABSRUM

VAND

KANAL

SØ

PARKERING/GRØNT OMRÅDE

PARKERING/GRØNT OMRÅDE

BEPLANTNING

BEPLANTNING

BEPLANTNING

CAMPUS VEST

BYARKITEKTONISK KONCEPT
Det overordnede koncept for det nye campusområde 
bygger på en klar differentiering mellem de 
enkelte delområder, og en bevidst bearbejdning af 
sammenstillinger og overgange mellem de forskellige 
bymæssige situationer, særligt forholdet mellem bybåndet 
(delområde C) som sammenbindende, offentligt byrum 
med den fritstående, skulpturelle fællesbygning, og 
Campus Vest (delområde D) som en kompakt, bymæssig 
campusbebyggelse til undervisningsformål, der danner 
den sydlige afgrænsning af bybåndet. 

Generelt er det visionen at tilføre universitetet et nyt 
spændende campusområde, med den fremtidige 
fællesbygning som et markant arkitektonisk pejlemærke 
for hele Aalborg Universitet. Øvrige bygninger i bybåndet 
bør således underordne sig fællesbygningen, og samtidig 
fremstå med et klart arkitektonisk slægtskab til de andre 
undervisningsbygninger i Campus Vest, hvad angår 
højde, materialer og overfl ader.

BYRUMSKONCEPT
Det øst-vest gående bybånd indrettes som et 
sammenhængende urbant landskab, med pladser, 
vandelementer og opholdsrum integreret i fl aden. 
Byrummet er det samlende element i campusplanen, 
og binder det nye campusområde sammen med 
universitets eksisterende fællesfunktioner og offentlige 
byrum omkring søen. Beplantning skal sammen med 
siddetrapper og byinventar være med til at skabe læ og 
intimitet, og således skabe lokale opholdssituationer der 
understøtter et levende campusmiljø.     

Den nye bebyggelse i delområde D Campus Vest fungerer 
som forbindelse mellem parkeringsområder og boldbaner 
mod syd og bybåndet, i form af en række spændende 
forløb og indre gårdrum.   

I den sydlige del af Campus Vest indrettes multianvendelige 
byrum, med sport, ophold og stiforbindelser integreret i 
et samlet grønt byrum.

TRAFIKALT KONCEPT
Vejadgang til bybåndet foregår via Thomas Manns Vej, 
der som en del af bybåndet indgår i det store offentlige 
byrum, der binder det nye campusområde sammen med 
resten af universitetet.

Der er ikke langtidsparkering i bybåndet, men mulighed 
for kiss´n´ride og handicapparkering. Vejadgangen til 
parkeringsområderne i delområde D og E foregår fra to 
nye vejtilkørsler fra Alfred Nobels Vej. Herfra bevæger 
man sig via en række spændende byrum rundt til de 
forskellige nye undervisningsbygninger, eller via grønne 
passager og gårdrum ned gennem campus til bybåndet. 
Der vil være mulighed for at køre fra fællesbygningerne 
til parkeringpladser i randområderne, dog ikke for 
gennemkørende trafi k.
 
LANDSKABELIGT KONCEPT
Det skrånende landskab lægger op til en landskabelig 
indplacering af fremtidig bebyggelse, således at den 
naturlige bevægelse på campusområdet understøttes 
af passager, overgange og sammenbindende byrum 
der optager det naturlige terrænfald. For at sikre 
sammenhæng mellem de forskellige etaper af 
udbygningen, er det landskabelige koncept baseret 
på tanken om at bevare det eksisterende terræn som 
grundlag for den successive udbygning, både hvad angår 
bebyggelse og rummet mellem husene.  

Den fastsatte kotering for det fremtidige byggeri i 
campus vest bygger således på tanken om at lade 
bygningernes højde og placering afspejle det jævnt 
skrånende landskab.  

Mod den åbne grønne kile (delområde F) arbejdes der 
bevidst med at lave en skarp afgrænsning med bebyggelse 
og beplantning, der klart defi nerer overgangen mellem 
det åbne landskabsrum og den fremtidige campus.   
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PRINCIPPER OG DISPONERING

DEN GRØNNE CAMPUS

Den grønne struktur afspejler den gradvise overgang fra 
de grønne friarealer med boldbaner m.m. (delområde 
E), til de grønne gårdrum i campusområdet (delområde 
D) og den bymæssige stemning i bybåndet. 

Mellem bybåndet og Bertil Ohlins Vej danner et 
beplantningsbælte med vandkanaler forbindelse til det 
planlagte store landskabsrum mod nordvest og skaber en 
grøn ryg for bybåndet mod nord. Vandkanalen forbinder 
til den eksisterende og fremtidige sø i bybåndet. 

Syd, vest og øst for delområde D og E etableres allé 
beplantning og grønne beplantningsbælter for rumligt at 
markere grænsen mellem det nye campusområde og de 
tilstødende byområder og grøn kile (delområde F). 

DEN URBANE CAMPUS

De urbane friarealer fremstår bymæssigt som kontrast 
til de grønne områder. Bybåndet er det store samlende 
byrum, med beplantning, vandelementer og grønne 
opholdsarealer integreret i belægningen. Den gradvise 
overgang fra bybåndets bymæssige karakter til de 
grønne friarealer og sportsområderne understreges af 
de indre gårdrum og passager i campusbebyggelsen, 
hvor de urbane rum blandes med grønne friarealer i en 
bevidst bearbejdning af de eksisterende terrænforhold. 
Siddetrapper, amfi scener m.m. fungerer som 
landskabelige elementer, der optager det naturlige 
terrænspring og skaber et levende udendørs campusliv.
De store belagte parkeringsarealer i delområde E 
udformes som multifunktionelle byrum, med mulighed 
for forskellige sportsaktiviteter. 

DEN NYE CAMPUS BEBYGGELSE

Bebyggelsesstrukturen afspejler det klare byrumshieraki, 
med offentlige, solitære bygninger i bybåndet (delområde 
C) og den kompakte bebyggelse til institutter og 
undervisningsformål i delområde D. Langs den grønne 
kile (delområde F) danner en række fl eksible toetages 
bygninger til generelle undervisningsformål en klar 
grænse til det åbne grønne landskab.

Det samlede bruttoetageareal for delområde C, D og E er 
43.100m², og der er i lokalplanen skabt mulighed for en 
fremtidig udvidelse af Pontoppidansområdet (delområde 
A) på 21.400 m² i form af fortætning og udbygning af 
den eksisterende bygningsmasse.

TRAFIKSTRUKTUR

Den kollektive trafi k i form af busser og den fremtidige 
letbaneforbindelse afvikles i Bertil Ohlins Vej (delområde 
B), som et grønt trafi krum parallelt med bybåndet og 
kanalen. 

Den nye ankomst via Thomas Manns Vej kulminerer 
i en ny offentlig campusplads foran den fremtidige 
Fællesbygning i bybåndet. Der vil desuden være mulighed 
for at køre fra bybåndet til  parkeringsområderne i 
delområde D og E. 

Generelt skal køreveje udformes således, at der tages 
hensyn til krydsende fodgængere og cyklister.
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TRAFIK

FODGÆNGERE CYKLISTER

BILISTER SERVICEKØRSEL

Det nye campusområde indrettes således at det er 
naturligt og trygt at færdes rundt til fods på campus. 
Stier og byrum indrettes på fodgængernes præmisser, 
med sikre overgange over kørebaner og krydsende 
trafi kformer.

Byrummet syd for campusbebyggelsen i delområde D er 
tænkt som et “shared space” i et bredt byrumsprofi l med 
mulighed for en lang række forskellige aktiviteter.   

Bybåndet vejbetjenes via den nye Thomas Manns Vej, 
der visuelt leder op til den ny offentlige campusplads 
og den fremtidige Fællesbygning i bybåndet. Her er 
handikapparking og drop-off, med mulighed for at køre 
videre til  parkeringsområderne i delområde D og E.  

Vejadgang til parkeringsområderne i delområde E og de 
nye bygninger i delområde D foregår primært fra de to 
nye vejtilkørsler fra Alfred Nobels Vej. 

Universitetet ønsker, at den nye Campus Vest bliver 
et område på fodgængeres og cyklisters præmisser, 
med bilparkering i randområderne. Det nye område 
forbindes derfor med brede cykel- og stiforbindelser til 
de omkringliggende områder, med cykelparkering og 
evt. cykelpumpestationer ved de enkelte byggerier. I 
bybåndet og syd for delområde D indgår stier i en række 
spændende byrum, hvor bilister, gående og cyklister 
færdes på lige vilkår. 

Fra Thomas Manns Vej er der vejadgang for vare- og 
materialelevering til den fremtidige Fællesbygning og 
AAU Byggeri & Anlæg i bybåndet (delområde C).

Vejadgang til parkeringsområderne i delområde E og 
servicekørsel til de nye bygninger i delområde D foregår 
fra de to nye vejtilkørsler fra Alfred Nobels Vej.

P P

P

P P P

P



MULTIFUNKTIONELLE BYRUM

PASSAGER OG OPHOLD
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SNIT AA GENNEM OMRÅDET

BYBÅNDET

GRØNT TRAFIKRUM

INDRE GÅRDRUM



BYINVENTAR

SIDDETRAPPER

GRØNNE FRIAREALER
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SNIT BB GENNEM OMRÅDET

LANDSKABELIG BEARBEJDNING

GRUPPE OPHOLD

GRØN KILE
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PRINCIPPER OG DISPONERING

CAMPUS VEST
Visionen for den nye Campus Vest bebyggelse i delområde 
D er at skabe et sammenhængende, bymæssigt 
campusområde, præget af synergi, aktivitet og byliv i 
tæt kontakt til bybåndet. Området vil blive bebygget 
successivt, hvorfor universitetet har ønsket at skabe en 
række arkitektoniske retningslinjer som et kvalitativt 
styringsredskab for fremtidig bebyggelse. Hermed 
sikres sammenhængen mellem de enkelte byggerier 
og forholdet til de omkringliggende delområder. Det er 
intentionen, at de arkitektoniske retningslinjer skal ligge 
til grund for den samlede projektering af hele området.

BEBYGGELSE OG TERRÆN
Delområde D er ca. 14.000m² i grundareal. Delområdet 
er opdelt i en række byggefelter (D1-D4) af varierende 
størrelser, der vil blive benyttet af forskellige institutter 
med skiftende arkitekter tilknyttet. Det samlede 
bruttoetageareal for delområde D er ca. 24.000m² 
fordelt på de enkelte byggefelter: 

D1: ca. 8.000m²
D2: ca. 4.000m²
D3: ca. 10.000m²
D4: ca. 2.000m²
 
Mellem de enkelte byggefelter etableres mellemrum som 
grønne friarealer med mulighed for passager mellem de 
forskellige institutter.

Den samlende bymæssige identitet for campusbebyggelse 
bygger på tanken at lade sokkelkoterne for de enkelte  
bebyggelser følge landskabet, således at bygningerne 
er højest mod bybåndet og bebyggelsen som helhed 
optager den landskabelige forskydning i bygningshøjden. 
Samtidig optages det eksisterende faldende terræn i form 
af en række spændende offentlige passager gennem 
bebyggelsen i de enkelte byggefelter. 

Bebyggelsen opføres i 3 etager med 4 etager mod 
bybåndet.

De eksakte sokkelkoter og byggefelternes afgrænsning 
vil blive præciseret i forbindelse med byggemodning og 
projektering.  

PASSAGER OG GÅRDRUM
Passagerne gennem de enkelte bebyggelser forbinder 
campusområdet med parkerings- og sportsområder i syd 
og bybåndet i nord. Passagerne er tænkt som offentlige 
byrum, som mødesteder mellem institut og den 
omgivende campus. Den endelige karakter og placering 
af passagerne varierer fra byggefelt til byggefelt, således 
at der skabes en variation af oplevelser og rumlige forløb. 
De offentlige passager fungerer samtidig som adgang 
til de indre grønne gårdrum i bebyggelsen, med læ og 
opholdsmulighed i direkte tilknytning til institutternes 
indre rumligheder. Det er tanken, at hvert gårdrum er 
forskelligt, og afspejler instituttets særlige identitet. De 
enkelte gårdrum kan således indrettes med siddegrupper,  
grønne landskaber og vandelementer, der optager det 
naturlige terrænspring og skaber et levende udendørs 
campusliv.

FÆLLES FUNKTIONER OG CAMPUS SYNERGI
Større fælles funktioner indenfor de enkelte byggefelter 
placeres i sammenhæng med indgangspartier og passager. 
Mod bybåndet placeres dobbelthøje fællesfunktioner, 
således at det indre liv eksponeres ud om bybåndet og de 
offentlige byrum. Generelle  undervisningsrum placeres 
primært i stueetagerne og mod bybåndet, således at 
studerende på tværs af institutter har mulighed for at 
bruge undervisningsfaciliteterne. 

GRØNNE TAGFLADER OG TAGHAVER

FORTÆTNING MOD BYBÅNDET

CAMPUS VEST

BYGGEFELTER/ETAPER

DELOMRÅDE D

TERRÆN BEARBEJDNING

VOLUMEN

GÅRDRUM

PASSAGER

FÆLLES FUNKTIONER

CAMPUS SYNERGI

CA. 14.000M²

D3
CA. 4.200M²

D4
CA. 800M²

D2
CA. 2.000M²

D1
CA. 4.200M²

D3
CA. 10.000M²

D4
CA. 2.000M²

D2
CA. 4.000M²

D1
CA. 8.000M²
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+17

+17
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+16
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+19

+19

+19
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BOLDBANE

PARKERING

SIDDETRAPPE

CAMPUS BYRUM

STIFORBINDELSE

GÅRDRUM

GÅRDRUM

PASSAGE

FÆLLES FUNKTIONER

INDGANG

INDGANG

OPHOLD

OPHOLD

BYGGEFELT D1 
LÆRING
3-4 ETAGER

I ALT 8.000M² BRUTTO.

BYGGEFE
GENEREL

UNDERVISN
BYGNING
3-4 ETAGE

I ALT 4.000M² B

CA
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BYGGEFELT D3 
PLAN

3-4 ETAGER
I ALT 10.000M² BRUTTO.

LT D2
LLE 
NINGS

ER
ER

BRUTTO.

UNDERVISNING
2 ETAGER

I ALT 1.000M² BRUTTO.

BYBÅND

PARKERING

MULTIBANER

AMPUS PLAZA

GÅRDRUM

GÅRDRUM

PASSAGE

FÆLLES FUNKTIONER

FÆLLES FUNKTIONER

INDGANG

UNDERVISNING
2 ETAGER

I ALT 1.000M² BRUTTO.

BYGGEFELT D4
3-4 ETAGER

I ALT 2.000M² BRUTTO.

STIFORBINDELSE

VOLUMENSTUDIE
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MATERIALER OG OVERFLADER

MATERIALER OG OVERFLADER
Det er det overordnede ønske at skabe en moderne 
campusbebyggelse, der materialemæssigt understøtter 
universitetets krav til vedligehold og kvalitet. Bygningerne 
er tænkt opført med lyse facader i  kombination  med 
mørke, røde teglsten og store facadepartier i glas.  
Hermed skabes en materialemæssig sammenhæng med 
den omkringliggende campus og mulighed for at skabe 
en variation inden for en fælles materialeholdning. Det 
er således tanken, at der skabes nutidige fortolkninger 
af murværket, der på én gang udtrykker universitetets 
soliditet og en vilje til at nytænke - særligt i forbindelse 
med passagerne og overgange til de indre gårdrum.

GRØNNE TAGHAVER OG DEN 5. FACADE
Da bebyggelsen i delområde D som helhed højdemæssigt 
underordner sig Fællesbygningen i bybåndet, vil 
udformningen af tagfl ader (den 5. facade) have stor 
betydning for, hvordan bebyggelsen opleves. Udover 
de grønne taghaver integreret i bygningerne vil 
tagfl ader udformet som grønne tage skabe en helhed 
for bebyggelsen set fra oven. Teknikrum, bæredygtige 
tiltag (f.eks. solcelleanlæg) og trappe/elevatorkerner, 
der placeres på tagfl aderne, skal understøtte en smuk 
udformning af tagfl aderne, som bebyggelsens 5. facade.  

UDEAREALER
I “Designmanual for Universitetsområdet” er de 
generelle ønsker for udformningen af udearealer 
(overfl ader, beplantning, belysning m.m.) beskrevet. 
Designmanualen danner grundlag for de overordnede 
sammenhænge, og beskriver bl.a. kvalitet og brug af de 
urbane og grønne friarealer.  

For den nye Campus Vest bebyggelse er det ambitionen 
at understøtte tanken om rumlige forløb igennem 
campus, passager og indre gårdrum, med udearealernes 
materialer og karakter. Den gradvise overgang fra de 
grønne friarealer syd for Campus Vest til bybåndets 
urbane byrum udformes som rekreative udearealer, hvor 
robuste, belagte fl ader brydes af grønne opholdsarealer 
med græs, vandelementer og rumskabende beplantning.

DET VIDERE FORLØB
Arkitekturkonceptet udgør Aalborg Universitets 
overordnede retningslinjer og designprincipper for 
udbygningen af Campus Vest, som et kvalitativt 
styringsredskab for rådgivere i forbindelse med fremtidig 
bebyggelse. Det er tanken, at arkitekturkonceptet ligger til 
grund for en samlet byggeudvikling af lokalplanområdet, 
frem mod en realisering af et levende og spændende nyt 
campusmiljø i Campus Vest.    

GRØNNE TAGFLADER OG TAGHAVER

FORTÆTNING MOD BYBÅNDET

INSTITUT

BYGGEFELTER

ETAPE

TERRÆN BEARBEJDNING

VOLUMEN

GÅRDRUM

PASSAGER

FÆLLES FUNKTIONER

CAMPUS SYNERGI

D1
CA. 4.200M²

D1
CA. 8.000M²
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+16



ROBUSTE BELÆGNINGER

OVERGANGE INDE/UDE



33

FACADE PRINCIPPER

FACADEPARTIER

MØRK RØD TEGL

EKSPONERING MOD BYBÅNDET



MØDET MELLEM URBANE OG GRØNNE FRIAREALER

LANDSKABELIG FORTOLKNING
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PRINCIPSNIT I GÅRDRUM

URBAN FLADE

TAGHAVER OG GRØNNE TAGE

OPHOLD
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23.06 DST kl.: 09:00

23.09 DST kl.: 09:00

23.12 DNT kl.: 10:00 23.12 DNT kl.: 12:00 23.12 DNT kl.: 14:00

23.09 DST kl.: 12:00 23.09 DST kl.: 14:00 23.09 DST kl.: 18:00

23.06 DST kl.: 12:00 23.06 DST kl.: 14:00 23.06 DST kl.: 20:00

23.06 DST kl.: 09:00

23.09 DST kl.: 09:00

23.12 DNT kl.: 10:00 23.12 DNT kl.: 12:00 23.12 DNT kl.: 14:00

23.09 DST kl.: 12:00 23.09 DST kl.: 14:00 23.09 DST kl.: 18:00

23.06 DST kl.: 12:00 23.06 DST kl.: 14:00 23.06 DST kl.: 20:00

SKYGGEDIAGRAMMER

CAMPUS VEST 3 ETAGER

CAMPUS VEST 4 ETAGER MED FÆLLESBYGNING 7 ETAGER


