
Sønderbro 53: Input til lokalplan-dialog
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Baggrund

• Aalborg Vand A/S er et aktieselskab, og ejes sammen med Kloak A/S af 
Aalborg Vand Holding Aalborg Kommune ejer 100% af aktierne i Aalborg Vand Holding

• Sønderbro 53 har været i vandforsyningens eje siden 1901 (tinglysning.dk)

• I 2010 blev vandforsyningen skilt ud i et aktieselskab pga ændret vandsektorlov 
og Sønderbro 53 blev tilskødet Aalborg Vand A/S

• Bestyrelsen bestemmer over selskabet, skal handle i selskabets interesse og 
består af:
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Lasse Frimand Jensen (S)  Formand

Nuuradiin Hussein (S) Næstformand

Ole Risager (DF)

Evald Lange Riise (S)

Bjarne Jensen (S)

Per Clausen –(EL)

Jan Nymark Thaysen (V)

Lars Peter Frisk (V)

Tonny Kuno Carlsen - Forbrugerrepræsentant

Niels Pedersen Qvist - Forbrugerrepræsentant
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I dag er vi på 5 forskellige adresser:



En enig bestyrelse har den 16-02-2018 besluttet at 

selskabet går efter:

• At undersøge muligheden for at samle administrationen 
på Stigsborg Brygge

• At samle driften på Gasværksvej (dog ikke renseanlæggene)

• At sælge Sønderbro 53 som boligprojekt

• At overdrage vandteknisk museum til et anerkendt 
museum eller evt. selv beholde museet til fortsat 
museumsdrift 

• At sælge Vestre Havnepromenade 25 til det, der bedst 
kan betale sig
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Kommunikation om arealet

• Pressemeddelelse udsendt den 22. februar 2018

• Avisartikel om byggeplaner i Nordjyske den 25. februar 
2018

• Dialog med Beboerforeningen Frydendal den 31. maj 
2018 – møde på Sønderbro 53, hvor bebyggelses-
planerne blev drøftet. 

• Borgermøde i dag
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Nogle af selskabets udfordringer på Sønderbro 53

• Arbejdsmiljøet på Sønderbro er utidssvarende, særligt i 
værkstederne

• Fodgængere (både børn og voksne) på arbejdsarealer

• Bygningernes typer og energiforbrug utidssvarende

• Der pumpes vand væk fra bygningerne (1.000.000 m3 pr år, 1 mio kr i strøm)

• Vand A/S og Kloak A/S’s personale er slået sammen  - brug for en 
lokalitet med plads nok –det er der hverken på Sønderbro eller 
Stigsborg i dag.

Vi er klar til at præsentere, hvor langt vi er kommet i overvejelserne 
om Sønderbro 53’s fremtid i form af et dialog-oplæg til 
planprocessen

27-10-2018



De gældende lokalplaner for området
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Bebyggelsesplan pr 16-02-2018



Input til planproces (videre bearbejdet efter 16-02-2018)
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Bebyggelsesplanen
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Planen set fra toppen af vandbakken
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Planen set fra Sønderbro
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Referencer til husenes typer
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Bebyggelsens fodaftryk – I dag
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Bebyggelsens fodaftryk – Ny plan
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OBS: Private haver 
talt med som vejareal 
fordi de ikke er 
offentligt tilgængelige



Vandværksbakkens nuværende størrelse
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Parkens størrelse ved ny plan
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Det grønne område er 35.600 m2

(bakken er i dag 35.100 m2 )



Ombygning af vejkryds
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400 bilture i døgnet

Den eksisterende trafik til/fra 

Sønderbro 53 er ikke

fratrukket, så det vil ikke være 

400 ture ekstra….

Den anden lokalplan langs Gl. 

Gugvej giver anledning til 350 

bilture i døgnet.

Krydset bygges om 

(Udbygningsaftale)



Opsamlende - forudsat endelig 
bestyrelsesgodkendelse:

• Ca 12.000 m2 boliger (ca 100 boliger) i 2-3 etager.

• Vand A/S bygger ikke selv, men ønsker at sælge til en 
udvikler på baggrund af en ny lokalplan

• Vandteknisk Museum bevares

• Alt øvrigt byggeri fjernes

• Hvis køberen ønsker at bevare tjenesteboligen på 
grunden er dette muligt

• Vand A/S beholder selv vandværksparken og den 
forbliver offentligt tilgængelig
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