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DEN INTEGREREDE OG 
INTEGRERENDE BYDEL

BEBYGGELSESPLANEN

Overordnet set tager bebyggelsesplanen sit udgangs-
punkt i den middelalderlige bystrukturs kompakthed, 
tæthed og uforudsigelighed, hvilket er rumlige oplevelser, 
som ikke findes i Støvring i dag. Med bebyggelsesplanen 
skabes en moderne bydel, der er rumligt differentieret, 
og hvor passager, hjørner, facader m.m. er placeret for at 
skabe variation i byrummene og i oplevelsen heraf.

Den fysiske plan er det grundlag, som skal skabe gode 
forhold for bydelens beboere, brugere og gæster. Derfor 
er der i planen arbejdet med vigtige oplevelsesmæssige 
parametre som beskyttelse mod trafik, tryghed i området, 
mulighed for ophold, læ, udfoldelse, aktivitet, skala og 
æstetik – med andre ord Jan Gehls kvalitetskriterier for 
gode byrum og et godt liv mellem husene.

Den nye bydel er en homogen enhed – en enhed, der 
fremstår som en klart defineret ny bydel i Støvring. Sam-
tidig er forskellige landskabsrum og materialer med til 
at skabe tre kvarterer, der giver variation i bebyggelsen - 
Jernbanegadekvarteret, Skovkvarteret og Søkvarteret.

SAMMENBINDINGEN

Centralt i byområdet er det store torv, der med en udbyg-
ning vest for banen, binder Støvring sammen på tværs af 
jernbanen. Torvet vil således fungere som en forlængelse 
af Jernbanegadens eksisterende gaderum.

Torvet består af et smukt, varieret belægningsmønster be-
stående af beton, tegl, asfalt og grønne øer. Torvet opde-
les i områder, der hver har forskellige funktioner.

Valget og brugen af forskellige materialer er vigtigt for at 
sikre robusthed i belægningen. Der skiftes herfor mellem 
forskellige belægninger på torvet, så der kun på udvalgte 
steder bruges bløde materialer som tegl og træ.

JERNBANEGADE MØDER TORVET

På den vestlige side af jernbanen er det vigtigt, at isce-
nesætte afslutningen på Jernbanegaden. Jernbanega-
de løber fra Hobrovej til togstationen, og netop her ved 
Jernbanegadens afslutning bredes gaderummet ud og 
der skabes et torv og byrum, der spænder hele vejen 
over til den nye bydel. På sigt vil der kunne etableres huse 
omkring torvet på stykket mellem jernbanen og vejen 
Støvring Ådale. Husene vil nødvendigvis være til erhvervs-
formål, hvilket vil skabe variation i områdets anvendelse.

For at skabe plads til torvet (stationspladsen) omlægges 
Borupsallé. Herved sikres samtidig areal nok til, at den nye 
cykel- og gangbro vil få tilkørsel direkte fra Jernbanegade.

Fra Jernbanegade vil man kunne se den nye bydel, der 
med en høj bebyggelse i gadens sigtelinjen markerer sig 
som et landmark på den modsatte side af jernbanen.

BROEN

En ny flot attraktion er på vej til Støvring. Den nye cykel- 
og gangbro, som etableres over jernbanen, vil blive et 
arkitektonisk element, der markerer sig i byen.

Fra Jernbanegade bevæger man sig op på broen over 
banen og ned mod den nye bydel. Af hensyn til cykeltra- 
fikken og behovet for lange ramper gives broen en smuk 
snoet form, der udover at være en løsning på de tilgæn- 
gelighedsmæssige udfordringer, giver broen et egenartet 
og smukt design.

Broen kobles op på de to eksisterende elevatortårne, så 
disse kan genbruges og bestå som en integreret del af 
den nye bro. Broen føres henover vejen ’Støvring Ådale’ 
og lander inde i byrummet i Jernbanegadekvarteret.

KRYDSNINGEN AF VEJEN STØVRING ÅDALE

Vejen Støvring Ådale, der krydser det nye torv, udføres 
som en hævet flade, så færdslen bliver på de gåendes 
præmisser. Torvebelægningen føres over vejen, så bilister 
naturligt vil sænke farten. Vejen markeres med pullerter 
og lignende for at gøre kørearealet synligt.

For de bløde trafikanter føres den nye bro over vejen 
’Støvring Ådale’ for at give en sikker passage henover 
uden at skulle krydse vejen, samt for at give skoleelever 
en sikker skolesti.

En større pergolakonstruktion med lys og udstyr til be-
vægelse og fitness etableres som et bindeled på tværs af 
torvet. Konstruktionen vil med sit rå, industrielle udtryk re-
ferere til jernbanen og være en anerkendelse af stationens 
og byens betydning for Støvrings historie. Konstruktionen 
kan beplantes med slyngplanter og vil være et markant 
element på torvet og i den nye bydel.

PARKERING OG INTERNE VEJE

Parkeringsnormen fastsættes til 1 bilparkeringsplads pr. 
bolig indenfor projektområdet. 
Med det nærværende udlæg af boliger vil der være behov 
for 300 parkeringspladser til boligdelen samt 1 parke-
ringsplads pr. 50m2 af sundhedshus, dvs. i alt 50 parke-
ringspladser. Parkeringsbehovet ligger dermed i alt på 
350.
Ved byggefelt 4, hvor parkering ikke er muligt i de om-
kring liggende arealer, placeres parkeringskældre. Dette 
sikrer at det også er muligt at etablere parkering til boli-
gerne i dette byggefelt.
Parkeringspladsen ved banen vil kunne servicere det muli-
ge sundhedshus og fungere som parkering til banen. 

Der trækkes tomrør igennem bebyggelsen for at muliggø-
re etableringen af el-parkering i hele området.

BRIKKEN

Udarbejdet af: ARKPLAN 
BYPLAN- & LANDSKABSARKITEKTER 1:500N



JERNBANEGADEKVARTERET

DET URBANE KVARTER

Jernbanegadekvarteret omfatter den nye bydels centra-
le del. Kvarteret bygges op om det nye samlende torv 
og byrum, hvor bydelens offentlige funktioner placeres. 
Her møder den nye bydel den øvrige bymidte, og det er 
derfor også her, at fællesskabet om aktiviteter og største-
delen af det offentlige byliv vil være.

Torvet, som er en forlængelse af Jernbanegade, og som 
binder bydelen sammen med Støvring vest for jernbanen, 
møbleres og indrettes med fokus på muligheden for leg 
og ophold for alle. Der plantes smukke, blomstrende træer 
og der sikres, at der skabes små nicher og siddemulighe-
der for at lade hygge, fællesskab og samhørighed opstå. 
Der etableres en legeplads til børn og overdækninger, der 
sammen med beplantningen vil skabe rum, som forholder 
sig til menneskets skala.

Bebyggelsen i Jernbanegadekvarteret udføres fortrinsvist 
med fladt tag for at give muligheden til at kunne etablere 
tagterrasser med drivhuse og andre opholdsmuligheder 
for beboerne. Husene omkring torvet etableres ligeledes 
med altaner for at give liv på og omkring torvet, hvor der 
vil være interaktion mellem beboerne. 

PORTEN

Torvet afsluttes mod øst med en port, der markerer over-
gangen til ådalen og den øvrige by øst for jernbanen, en 
ny byport. Porten giver en markant og præcis afslutning 
på torvet. Hvor torvet mod vest åbner sig op og skaber en 
naturlig sammenbinding til Støvrings bymidte er porten 
mod øst en indsnævring, der lukker byrummet af og for 
den forbipasserende tilsætter scenen noget nyt.

KVARTERETS ARKITEKTUR

Jernbanegadekvarterets bymæssighed markeres i ma-
terialerne og byrummenes og husenes udtryk. Facader 
udføres i tegl og byrummene belægges med en blanding 
af tegl, asfalt, beton, stenmel og gummigranulat, alt efter 
funktion og behov.

Bygningshøjden og etageantallet varierer inden for kvar-
teret; fra tre til syv etager på den højeste beboelsesejen-
dom ud til torvet.

ET STRATEGISK NAVN

Jernbanegadekvarteret har sit navn efter Jernbanega-
de, som forlænges på tværs af banen, hvor den vil få en 
ny form og afslutning i torvet. Navnet vil have en positiv 
betydning for Jernbanegade, idet den forsømte gade vil 
blive associeret med udviklingen af og i den nye bydel.

Arkitekturen og udviklingen i Jernbanegadekvarteret vil 
kunne sætte standarden og skabe principper for en frem-
tidig udvikling af hele Jernbanegade.

SØKVARTERET

SØKVARTERET 

Fra torvet kan man mod syd bevæge sig ind i Søkvarte-
ret. Nye regnvandssøer og andre anlæg til afledning og 
håndtering af regnvand giver denne del af byen en særlig 
karakter, som adskiller sig fra Jernbanegadekvarteret.

Søkvarteret er overordnet et landskabsrum og en præsen-
tation at området mod syd.

Størstedelen af regnvandshåndteringen i projektområ-
det sker i Søkvarteret. Her etableres søer til forsinkelse 
af regnvandet. Søerne etableres dog på en sådan måde, 
at de også vil fungere som rekreative vandbassiner med 
mulighed for leg og ophold.

Søerne beplantes med stauder, hvilket skaber en smuk 
flora med en varieret søbred, der ikke blot er godt for bio-
diversiteten, men som også vil gøre søerne til et attraktivt 
udflugtsmål.

Søkvarteret skaber en overgang til søerne og området 
ved Mastrup Bæk, som ligger syd for projektområdet. 
I og omkring Søkvarteret plantes pyramidepopler og 
søjleeg. Træerne plantes såvel inden for projektområdet, 
såsom mellem Søkvarteret og Mastrup Bæk, hvorved hele 
området bindes sammen i et landskabeligt træk.

KVARTERETS ARKITEKTUR

Facader kan eksempelvis udføres i træ eller begrønnes 
med vedbend eller anden beplantning. Herigennem for-
stærkes kvarterets karakter og dets grønne udtryk.

MULIG UDVIDELSE AF SØKVARTERET

Søkvarteret grænser mod øst op til matr. nr. 20b Støv-
ring by, Buderp. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 
304, hvori den er udlagt til boligformål. Lokalplan nr. 304 
indeholder dog ingen bebyggelsesplan for ejendommen. 
Såfremt det vurderes attraktivt, kan Søkvarteret udvides 
mod øst og ind i den omtalte ejendom. Søkvarteret kan 
her med fordel udvikles med lave etageejendomme eller 
tæt-lav boligbebyggelse.

BRIKKEN

HVAD ER BRIKKEN
Brikken signalerer særlige forhold til jernbanekvarteret og 
skal være områdets / bydelens samlingssted (Remisen).
Fysisk: Et overdækket byrum – en markedsplads, som kan 
rumme flere former for aktiviteter.
En overdækning (Laden) som giver læ for mødested / 
marked/ motion / streetfood eller lignende.
Kan lukkes efter behov (vognporten) og møbleres efter 
behov (skurvogn / containere).

FRA MIDLERTIDIG

Etableringen af de midlertidige faciliteter ved Brikken er 
et godt åbningstræk, der vil skabe opmærksomhed og 
fortællinger i den nye bydel. Som elementer i de midler-
tidige faciliteter bør der være mulighed for rens og repa-
ration af cykler samt udendørs og indendørs opholdsmu-
ligheder. Herved forbedres forholdene for cyklister og 
pendlere i de nye boligområder øst for jernbanen og i 
Støvring generelt. Brikken vil således tiltrække forskellige 
brugergrupper, og pendlere, motionister og friluftsmen-
nesker vil mødes på kryds og tværs. Sammenholdt med 
funktioner og faciliteter vil Brikken have potentiale for at 
blive et mødested længe før de første borgere flytter til 
områder.

I forbindelse med Brikkens midlertidige bebyggelse kan 
der udlægges arealer til andre midlertidige aktiviteter, så 
området kan gro sammen med brugergruppen. Arealerne 
kan omfatte bydelens centrale torv, så der her skabes akti-
vitet før selve torvet etableres.

...TIL PERMANENT ATTRAKTION

Som ramme om de permanente aktiviteter i Brikken etab-
leres en rå konstruktion og overdækning. I første omgang 
er Brikken en simpel konstruktion, der vil indbyde til idræt 
og bevægelse, loppemarked, møder, musikarrangementer 
og andre forsamlingsaktiviteter. Som følge af arbejdet i 
organisationen bag Brikken og den fortsatte brugerind-
dragelse vil Brikken som fysisk ramme udvikle sig og kun-
ne udbygges og suppleres med diverse servicefaciliteter 
som bad, omklædning og køkken samt idrætsfaciliteter, 
scene m.m. En del af finansieringen hertil vil komme fra 
projektudviklingsselskabet/Kommunen gennem grund-
salg, og Brikken vil således udvikle sig i takt med bydelen.

Brikken er ved siden af torvets legeplads, der vil være et 
naturlig udflugtsmål for børnefamilier, den anden store 
attraktion på bydelens torv. Brikken vil som konstruktion 
kunne bruges ved arrangementer på torvet, og den vil 
generelt være et væsentligt og vigtigt omdrejningspunkt 
på torvet og i den nye bydel.

FUNKTIONSBESTEMT ARKITEKTUR

I den økonomiske plan er der afsat midler til etableringen 
af Brikken. Brikken vil således få sit eget funktionsbestemt 
udtryk, der vil adskille sig tydeligt fra bydelens boligbe-
byggelse.

BRIKKEN

BRIKKEN

Bro. I forlængelse af Jernbanegaden etableres en ny bro på 
tværs af jernbanen. Den nye bro vil fungere som en ny visuel 
sammenbinding af Støvring.

Bilister. Der er vejadgang til Jernbanegadekvarteret og Skov-
kvarteret fra vejen Støvring Ådale og til Søkvarteret fra Rådyret. 
Borupsallé omlægges for at give plads til broen over jernbanen.

Parkering. Parkering koncentreres i områdets nordlige og sydli-
ge dele samt langs jernbanen. Herved sikres bygningstætheden 
i Jernbanegadekvarteret. Der kan dog etableres parkeringsplad-
ser i baggårde, boliggader og lignende.

Kvarter. I den nye bydel arbejdes med tre mindre bydele. Disse 
tre bydele er sammenhængende, men har hver deres æstetik, 
højder og landskab.

Offentlig På torvet samles offentlige funktioner såsom en le-
geplads, brikken og et muligt sundhedshus. Dette er funktioner 
som både bydelen og resten af Støvring vil få glæde af.

Cykelstier. Hele byrummet er bygget op omkring ideen om, at 
fodgængere eller cyklister skal kunne bevæge sig rundt i be-
byggelsen uden at skulle krydse veje. Formålet med stierne er 
dermed at sikre gode forhold for alle og specielt for områdets 
skolebørn.

Jernbanegadekvarteret

Skovkvarteret

Søkvarteret

Rådyret
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Den blå plan. Regnvand i området ledes gennem et system 
af åbne og lukkede kanaler til regnvandssøer i og syd for om-
rådet. Regnvandssystemet understøtter områdets rekreative 
kvaliteter og blå-grønne udtryk.

Byrum. Et nyt smukt byrum spænder hen over banen og binder 
øst og vest siden af Støvring sammen, så byen fremstår som 
en by.

Byggefelter. Områdets bebyggelse etableres indenfor fastlagte 
byggefelter. Det centrale byrums udformning og Jernbanekvar-
terets tæthed sikres gennem fastlæggelsen af facadelinjer. På 
baggrund af erfaringer fra etableringen af Jernbanegadekvarte-
ret og Søkvarteret udarbejdes en endelig bebyggelsesplan for 
Skovkvarteret. Dette sikrer fleksibilitet i udviklingsplanen.

Jernbanegadekvarteret

Skovkvarteret

Søkvarteret

1:2.000
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SKOVKVARTERET

SKOVKVARTERET

Skovkvarteret omfatter det, der vil blive oplevet som de 
små bagvedliggende gader til Jernbanegadekvarteret. 
Her opstår og opleves hverdagslivet mellem husene.

Områdets små, knækkede eller snoede veje skaber ufor-
melle byrum. Her er der plads til en bred kantzone, og 
området mellem veje og bygninger kan anvendes til små 
haver. Forarealerne tilplantes med små, blomstrende træ-
er, fyrretræer m.m. Området gives en intens og varieret 
grøn karakter, så oplevelsen af at bo i skoven er til stede. 

Materialer som piksten, græsarmering, brosten m.m. giver 
karakter til området. Disse belægninger anvendes også 
nord for bebyggelsen, hvor der etableres grønne parke-
ringsområder. Parkeringsområderne skal betjene såvel 
Skovkvarteret som de øvrige dele af projektområdet.

KVARTERETS ARKITEKTUR

I den foreslåede bebyggelse er husene givet flere knæk 
og placeret skævt på hinanden. Dette er med til at skabe 
mange forskellige rumlige oplevelser. Skovkvarterets huse 
udføres med sadeltage samt facader i en kombination 
af træ, fibercement og teglsten. Disse velkendte facade-
materialer er med til at give bebyggelsen en hjemlig og 
”varm” karakter.

FLEKSIBILITET I PLANLÆGNINGEN

Skovkvarteret foreslås i første omgang rammelokal-
planlagt. Således udskydes den endelige udformning af 
byggefelterne til en senere lokalplanproces. Herved sikres 
fleksibilitet i udviklingen af den nye bydel.

Ved at opdele lokalplanlægningen vil det være muligt at 
udnytte erfaringer fra kickstarten af området samt at ju-
stere projektet i forhold til eventuelt ændrede behov eller 
ønsker blandt såvel borgere som investorer og ejendoms-
udviklere. Området vil kunne udføres med såvel en mere 
karrélignende struktur som en mere åben struktur uden at 
miste de kvaliteter, der er beskrevet herover. Denne fleksi-
bilitet giver planen robusthed og gør den bygbar.

DET BEDSTE AF STØVRING

Støvring har det hele, og den 3 km lange rekreative rute 
’Støvringen’ binder det bedste af byen af sammen. På en 
rundtur på ’Støvringen’ kommer man forbi midtbyen og 
byens butikker, rådhuset, biblioteket, Stubhuset, byens 
idrætsfaciliteter, kirken og ikke mindst ådalen, den nye 
bydel og Brikken.

Den nye bydel udgør et vigtigt bindeled på Støvringen. 
Her mødes midtbyens urbane miljø med ådalens naturom-
råde, hvilket understøttes i projektområdets landskabsar-
kitektur og kvarterer.

En udvikling af Støvringen som fysisk element i byen kan 
igangsættes som en integrerende proces med de berør-
te interessenter: Kommune, bibliotek, idrætsforeninger, 
handelsstandsforening, frivillige borgere etc. Etableringen 
af et samarbejdsforum om Støvringen vil være med til at 
skabe samarbejde og opmærksomhed på Brikken og hele 
projektområde.

Læs mere om organiseringen på side 18.

ET AKTIVT LIV – SAMMEN

Ved at skabe en let tilgængelig, oplevelsesrig, rekreativ 
forbindelse, der indbyder til bevægelse og skaber rammen 
om uformelle møder og social interaktion understøtter 
’Støvringen’ Rebild Kommunes vision ”Et aktivt liv – sam-
men” . Støvringen er 3 km lang med kun få kryds og pas-
sager af større veje. Ruten er derfor oplagt som løberute 
for de fleste, og indbyder til spadsereture for alle.

Den fysiske udformning af stien fastlægges i samarbejds-
forummet bag Støvringen, men med tilknytning til såvel 
kulturelle og idrætslige institutioner, samt naturområder 
og bymidten, er der potentiale for at etablere en oplevel-
sesrig rute til glæde for alle byens borgere.

Langs Støvringen kan der etableres faciliteter til aktivitet 
og ophold. Planlægningen og etableringen heraf vil ske i 
samarbejdsforummet, der på baggrund af nærværende 
udviklingsplan etableres som noget af det første. I samar-
bejdsforummet fastlægges også den endelige linjeføring 
af Støvringen, som kan udvides med afstikkere til Are-
na Rebild, Støvring Gymnasium og Karensmindeskolen. 
Støvringen kan ligeledes bindes sammen med vandre- og 
løberuter i ådalen.
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