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Fjordblikket
 - Boliger med udsigt på de tidligere boldbaner i 
Løgstør
Denne mappe indeholder de visioner, Vesthimmerlands 
Kommune har for et nyt boligområde på de tidligere boldbaner i 
Løgstør. 

For at skabe grobund for et fremtidigt samarbejde 
med den fremtidige bygherre, er der udarbejdet dette 
præsentationsmateriale, der har til hensigt at fortælle historien 
og tankerne bag det tilhørende udbudsmateriale. 
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Visionen for området
Visionen er, at området på de tidligere boldbaner omdannes 
til et moderne boligområde, med et differentieret udbud af 
boligformer, en arkitektonisk profil, der passer til Løgstør, med 
tæt kontakt til naturen og ikke mindst; med udsigt til Limfjorden.

Med udgangspunkt i et bredt strøg, der peger mod Limfjorden, 
udsigt og solnedgang, disponeres en moderne bebyggelse 
med klassisk sadeltag. Gennem strategiske variationer i højder 
og rotationer åbenbares udsigten for flest mulige, fordelt på 
forskellige boligformer: Lejer og ejer blandes ligesom rækkehus, 
parcel og lejlighed står side om side, orienteret mod mindre 
fælles gårdrum med plads til leg og fællesskab. 

Havstrøget, der bliver områdets hjerte er bindeledet til naturen 
der trækkes med ind i området. Kigget mod vest giver en unik 
oplevelse af den uendelige horisont, der møder Limfjorden. Her 
er der plads til alle og med udsigten har det potentialet til at 
danne ramme om de smukkeste gåtur i Løgstør.
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Indledning
 - Muslingebyens bedste placering

De tidligere boldbaner i Løgstør er det sidste jord tæt ved byen, der 
kan udvikles til boliger. Der er samtidig tale om en unik placering for 
Løgstør: Området ligger tæt ved institutioner, herunder det populære 
kultur- og idrætscenter Lanternen. Der er kort afstand til Løgstør 
midtby og herunder den charmerende havnefront, hvor der hvert år 
afholdes muslingefestival. 

Løgstør emmer af maritim historie og Frederik d. VII’s Kanal 
ligger umiddelbart nedenfor, mens Limfjordsmuseet, Kongekajen, 
Dampskibsbroen og et maritimt oplevelsescenter er kun en kort gåtur 
væk. 

Smuk natur omkranser området med enge og overdrev samt 
Christiansminde Skov mod nord. Limfjordens vande og udsigt til 
solnedgang følger lige efter. Længere mod syd findes Løgstør 
golfpark. Der er med andre ord rige muligheder for at nyde livet ude i 
det fri gennem de mange rekreative tilbud i nærområdet. 

Fra området er der trods den bynære placering gode muligheder for 
at komme ud i landet: Aalborg og Viborg kan nås på under en time, 
mens byer som Aarhus, Herning er kun halvanden time væk. Det 
samme gælder havnebyerne Hirtshal og Frederikshavn, hvor der er 
færgeforbindelser til udlandet. 

Stort set hele Vesthimmerlands Kommune kan nås inden for en halv 
time. Det gælder også for hovedbyen Aars, hvor bl.a. Vesthimmerlands 
Musikhus ALFA findes.  Derudover er der sommerhusområder ned 
langs kysten, det arkæologisk spændende Ertebølle område, de 
charmerende småhavne ved Hvalpsund og Rønbjerg, hvor der fra 
sidstnævnte er overfart til den skønne natur på Livø. 
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Stedets potentialer
 - Kystnærhed, forbindelser, natur og møder

Kystnærhed
Adgang til vand er områdets største kvalitet. Den rolige og 
menneskeskabte kanal står i skarp kontrast til den til tider ombruste og 
dramatiske Limfjord, hvor naturens kræfter hersker. Begge tjener som 
skønne rekreative kulisser for cykel- og gåture eller som bagtæppe 
til en smuk aften med solnedgang ud over vandet. Udsigten og 
adgangen til Limfjorden og Frederik d. VII’s Kanal skal sikres for flest 
mulige i området. 

Forbindelser
I dag er de mest oplagte forbindelser til eller langs med vandet uden 
for området. Derudover har beplantningen omkring boldbanerne 
lukket det til. Der skal skabes en åben forbindelse mellem byen for 
oven og vandet for neden, men der skal samtidig sikres forbindelser 
på tværs og integration med de stier, som allerede findes.

Naturen
Området fremstår i dag med tydelig præg af menneskelig påvirkning. 
Boldbanerne er med god grund udlagt som plane flader og det 
terrænfald, der er i området fra øst mod vest, er optaget gennem 
stejle skråningsanlæg. Det er ønsket, at dette fjernes og udjævnes 
således, at terrænet igen bliver kendetegnet ved et blødt fald mod 
kystskrænten, ligesom det ses syd for området. I samme omgang 
skal naturen have lov at gøre sit indtog på ny. Det tætklippede græs 
overtages af vild eng og overdrev med enkelte træer og på sigt 
udviskes grænsen mellem natur og by.

Møder
Ud over forbindelser der kan bruges alle, så er de eksisterende 
boligområder nærved kendetegnet ved,  at de lukker sig om sig selv. 
Visionen er at gøre det modsatte således at de frie arealer også får en 
rekreativ værdi for de der er nabo til området. 

[..Områdets stedbundne 
kvaliteter indrammes 

af et arkitektonisk 
hovedgreb..]
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Havstrøget
 - Hvorfra hele området går

Adgangen til området
Havstrøget er den primære adgangsvej til området uanset, hvordan 
man færdes. Mod øst sker det fra Frederik d. VII’s Allé og kan ske i 
bil, på cykel eller til fods. Hensigten er, at der hele vejen er et kig mod 
Limfjorden og solnedgangen. 

Kontakten til naturen
Mod vest skal havstrøget ses mere som adgangen til naturen, end 
adgangen til området. Her åbner strøget sig op, og den skønne natur 
åbenbares fuldstændig, ligesom den trækkes med ind på strøget. Når 
havstrøget anlægges bredt, er det desuden med til at sikre udsigt til 
vandet fra flest mulige boliger. 

En rolig boligvej
Når havstrøget er adgangsvej for områdets boligbebyggelser, men 
samtidig tænkt som en rekreativ forbindelse for hele byen er det 
vigtigt at der skabes sikre forhold for alle. Derfor opdeles trafikken 
og der skal indtænkes hastighedsdæmpning, der samtidig kan give 
merværdi i form af lommer med mulighed for ophold. Havstrøget skal 
med andre ord være lige dele ophold som transit. 

Lommer med merværdi
Når vejen bugtes opstår der lommer, som kan indtages af områdets 
beboere og byen. Her er mulighed for at etablere rekreative anlæg, 
som legepladser, opholdsarealer eller små baner til spil. Ligeledes 
skal lommerne gennem plantevalg give en forsmag på den vilde natur, 
der gemmer sig udenfor området. Alternativt kan lommerne indretts til 
håndtering af overfladevand i form af regnbede. 

[..Fra havstrøget er 
der kig til Limfjorden 

og solnedgangen, hele 
vejen, til alle tider..]
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Arkitektur og byrum
 - De overordnede linjer

Blandede boligformer
De omkringliggende boligområder er karakteriseret ved primært 
at være ejeboliger i form af fritliggende parcelhuse. Den blandede 
by har grundlæggende mange fordele og ikke mindst så er den 
demokratisk mere lige og mangfoldig. Samtidig ses der i disse år 
en stigende efterspørgsel på mindre, men moderne lejeboliger tæt 
ved bymidter eller institutioner. Området skal derfor kunne rumme 
forskellige boligformer for at imødekomme de langt mere brogede 
familiesammensætninger vi ser i dag. Derudover kan der være 
mulighed for mindre liberale erhverv, som er med til at skabe liv i 
området på andre tider af døgnet. 

Typologier
Løgstør by er en klassisk dansk købstad og havneby, hvoraf en stor del 
af karakteren stadig er bevaret. Denne historie skal der bygges videre 
på og er stejle sadeltage et vigtigt greb. Trods den historiske forankring 
kan sadeltage sagtens være en del af en moderne bebyggelse. 
Den halve etage, der opstår og som kan udnyttes yderligere med 
kviste og altaner giver karakter i byrummet. Det skrånende tag lader 
desuden mere sol nå ned i byrummet i forhold til flade tage i samme 
højde. Undersøgelser peger desuden på, at mennesker helt generelt 
foretrækker gamle byområder, der netop er kendetegnet ved blandt 
andet stejle sadeltage. 

Variation
Ved at have små men synlige variationer i en samlet bebyggelse 
undgår man den kedelige oplevelse af repetition og standardvare fra 
et katalog. Ud over en mere interessant oplevelse af et byområde 
skaber variation en bedre fremkommelighed, når bygninger kan 
skelnes fra hinanden og pejlemærker opstår. Variationen skal skabes 
gennem en nuanceret og afdæmpet palet af forskellige i materialer 
og farver, forskellige højder, forskydninger og rotationer, hvoraf de to 
sidste desuden skaber særlige små rumligheder og orientering. Alt 
bør dog ske med måde og for meget variation kan også resultere i et 
rodet og uoverskueligt udtryk.

Gårdrum
Ved at inddele bebyggelse i mindre gårdrum skabes der små 
fælleskaber beboerne kan samles om og hvor de kan være mere 
private, som kontrast til et åbne havstrøg. Når bebyggelse samles i 
mindre klynger og der samtidig arbejdes med shared spaces, hvor 
gående og legende har fortrinsret skabes der sikre rum for børn. 
Samtidig kan parkering løses arealeffektiv når et manøvreareal også 
kan bruges boldbane. Undersøgelser peger desuden på, at gårdrum 
er med til at styrke fællesskab og sikkerhed i et område. 
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[Fjordblikket: et 
kystnært boligområde 
der tager afsæt 
Løgstørs historie, og 
rummer morgendagens 
boligformer]
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Helhedsplanen
1. Strandbeskyttet areal indgår i eksisterende vild natur

2. Stamvejen bugtes for at sænke hastigheden

3. Gående og cyklister får en fordel

4. Lommer giver plads til rekreative formål

5. Gårdrum med shared space 

6. Stier og mindre gårdrum skaber små forbindelser

7. Bebyggelsen varieres og skaber kig til vand og plads

8. Parcelhuse, rækkehuse og lejligheder disponeres sammen

9. Mulighed for fartdæmpning ved Frederik VII’s Allé
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1,5 etager - Rækkehus

2,5 etager - Lejlighed

2,5 etager - Parcelhus

3,5 etager - Punkthus

Bebyggelse

Stamvej

Boligvej/Gårdrum

Fortov/Stier

[..Forskellige 
bygningshøjder, 
orienteringer og 
boligformer skaber 
et blandet område og 
udsigt til flest mulige..]

[..Havstrøget deler 
trafikken og sænker 

hastigheden - 
resten af området 

er på fodgængernes 
præmisser..]
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