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Illustration: SLA TeamDet er vejen  - eller passagen - her, der nu må droppes.

Vigtig passage bliver både for dyb
og formørk
Vej under jernbanen fra nyt
udviklingsområde er ikke
realistisk - rådmand ærgrer sig

Skitse: Norud

Som det fremgår af tegningen her vil det fortsat være muligt at 
komme over banen og ind til den ny bydel - også selv om den 
foreslåede passage ved Katedralskolen må droppes.

lst@dnmh.dk

Af Lise Stenbro

cykel- og gangbro over
banen ved Gåsepigen, og på
længere sigt er der også pla-
ner om en tunnel fra Saxoga-
de, som får forbindelse til
området.

- Så vi får en cykel- og
gangsti - den bliver bare pla-
ceret længere mod syd i
området, pointerer Jan
Nymark Thaysen.

Han glæder sig også over,
at den skrottede passage
ikke nødvendigvis betyder
noget for de øvrige planer for
Sygehus Nord-grunden.
Heller ikke den folkepark,
der gerne skulle være med til
at begrønne området og gøre
det attraktivt for Vestbyens
beboere.

- Det ligger jo også i pla-
nerne om at lave en åbning -
eller et hul - i det eksisteren-
de højhus for at knytte
Reberbansgade mere sam-
men med området bagved.
Så de planer har jeg ikke for-
ventning om, at man vil lave
om på overhovedet, under-
streger han.

i visions-oplægget. Men vi
har også været nødt til at se
på, om det rent teknisk kan
lade sig gøre, forklarer han.

- Og det kan det ikke, for-
di der ikke bare er to spor -
men også et servicespor,
man ikke kan nedlægge. Så
den foreslåede passage vil
blive meget dyb, og samtidig
skal konstruktionen også
være meget højere, så vi vil
få en meget mørk passage og
nogle hældninger, der gør, at
det ikke kan lade sig gøre, til-
føjer han.

Ærgerlig udmelding
Tanken med den foreslåede
vej - eller passage - under
jernbanen var ellers, at det
skulle binde den folkepark,
man også gerne vil lave på
Sygehus Nord-grunden, når
sygehuset flytter til Aalborg

Øst, sammen med området
omkring Huset i Hasserisga-
de og Aalborg Katedralskole.
Og derfor ærgrer den ny
udmelding også by- og land-

skabsrådmand Jan Nymark
Thaysen (V).

- Jeg synes det er rigtig
ærgerligt, fordi det var jo et
af de elementer, der var lidt

ekstraordinært i forhold til
de arkitektbud, der har
været på, hvordan man kan
udvikle Sygehus Nord-grun-
den, siger han.

- Og der ville passagen
have været ekstra plus, fordi
den var udformet som et
anlæg, der nærmest ligner et
amfiteater med trapper, hvor
man kan tage ophold og
nyde solen, forklarer han.

Så ifølge Thaysen var
håbet ikke alene, at passagen
ville have øget fremkomme-
ligheden og knyttet den nye
bydel sammen med de eksi-
sterende områder - den ville
også være en attraktion i sin
selv.

Der bliver dog fortsat
mulighed for at krydse banen
og komme ind til Sygehus
Nord eller omvendt. I forbin-
delse med elektrificeringen
af jernbanenettet i Nordjyl-
land samt de veje og over-
kørsler, der er blevet spærret
i den anledning, har Aalborg
Kommune nemlig lavet en
aftale med Banedanmark
om, at der skal laves en

AALBORG: Selvom det var en
stor del af den vision for
Sygehus Nord-grunden i
Aalborg, som ejendomssel-
skabet Norud i sin tid præ-
senterede, ser planen om at
lave en vej fra grunden
under jernbanen til Sankt
Jørgens Gade ud til at være
skrottet.

Det fremgår i hvert fald af
en orientering, som kommu-
nens by- og landskabsud-
valg fik for nylig, og ifølge
chef for byudviklingsafdelin-
gen, Henrik Thomsen, er der
flere grunde til det.

- En ting er jo, at man skit-
serede det som en mulighed
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