
Så er der sat dato på åbning 
af Budolfi Plads og 105 
p-pladser: Sådan kommer det 
til se ud 
Nu er der sat dato på, hvornår aalborgensere og gæster igen får adgang til Aalborgs 
mest populære p-pladser - og den nye grønne plads, hvor kun en enkelt butik er 
endeligt udlejet 
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Lige nu arbejdes der primært på udenomsarealerne på Budolfi Plads. 
BYPLANLÆGNING 5. august 2019 06:00 
Af: Jesper Schouenborg 

https://nordjyske.dk/plus/aalborg/saa-er-der-sat-dato-paa-aabning-af-budolfi-plads-og-105-p-pladser-saadan-kommer-det-til-se-ud/5c90f269-3036-4627-9725-86ed28e73a9d/gallery


AALBORG: Byens traditionelt mest søgt betalings p-pladser åbner igen efter flere 

års fravær med 105 offentlige p-pladser på Budolfi Plads. 

Det samme gør en fuldstændig omdannet plads. Åbningsdatoen nu er sat til 1. 

november i samråd mellem NCC, Aalborg Kommune og bygherren Budolfi Plads 

A/S. 

 

Den nye Budolfi Plads står klar 1. november, Illustration: Kjaer & Richter 

- Planen har altid været, at det skulle afleveres i efteråret 2019, og den endelige 1. 

november dato er planlagt i samråd med Aalborg Kommune, fordi der var en fælles 

interesse for, at projektet var færdigt samtidig, så der ikke var en forskydning med en 

måned eller to, siger områdedirektør i NCC Danmark, Henrik Krogh Holm, der har 

stået for omdannelsen. 



Aalborg Kommune er nemlig også i gang med at omdanne Algade til gågade 

sideløbende med arbejdet på pladsen. Tidligere har der været en åbningsdato, der 

hed 1. september. 

 

Man er tæt på at lande en aftale om en lejer til restaurantlejemålet på Budolfi Plads. Illustration: Kjaer & 
Richter 

Og hvis man selv har været forbi Budolfi Plads kan man se, at håndværkerne er 

kommet langt. 

- Byggeriet skrider frem som planlagt og er rigtig langt. De to første opgange med 

lejligheder er sådan færdige og låst af og afleveret. Og de sidste lejligheder er i en 

fin proces. 

I alt etableres der 31 lejligheder i størrelser, fra 103 og op til 198 kvadratmeter. 



Frem mod åbningen er det udenomsarealerne, der kommer til at fylde mest på 

arbejdssedlen for de omkring 60-80 håndværkere, der har været på pladsen det 

meste af anlægsperioden, der begyndte i sommeren 2016. 

 

Der bliver indkørsel til p-huset fra Vingårdsgade. Illustration: Kjaer & Richter 

- Lige nu er vi i gang med de store betonfliser, der skal ligge på hele pladsen foran 

bygningerne. 

Noget af det sidste, som man går i gang med er at plante de træer, der skal være 

med til at begrønne den omdannede plads. 

- Selve begrønningsarbejdet er faktisk det sidste, som vi skal lave 

Logistiske udfordringer 
Under hele projektet har placeringen af byggepladsen midt i byens hjerte givet 

udfordringer. 



 

Budolfi Plads er stadig pakket ind i byggearbejde i nogle måneder. Nicolas Cho Meier 

- Logistikmæssigt har det været en stor udfordring hele vejen igennem, og den er 

ikke blevet mindre her hen mod slutningen, siger Henrik Krogh Holm. 

Rema1000 på plads 
Hos Bygherren Budolfi Plads A/S arbejder man stadig på at udleje de nye 

erhvervslejemål. Indtil videre er det dagligvarekæden Rema1000, der er på plads, og 

så er man tæt på at indgå en aftale om en lejer til restaurantlejemålet. 



 

Indtil videre er et lejemål helt på plads nemlig dagligvarekæden Rema1000. Illustration: Kjaer & Richter 

- Vi har kun et advokatforbehold tilbage, før den første lejer på et af de tre mest 

iøjnefaldende steder er på plads, siger direktør i Budolfi Plads A/S, Mikkel Højsleth. 

Han vil ikke ud med navnet, men han peger på, at der er tale om et nyt 

restaurationskoncept, der kommer til byen. Der satses på kvalitet hos de lejere, som 

man går efter. 



 

Budolfi Plads er stadig pakket ind i byggerod. Foto: Nicolas Cho Meier 

- Vi er kommet langt med det, men vi må også bare erkende, at vi havde håbet, at vi 

var færdige med erhvervslejemålene før sommer. Branchen har ændret sig meget. 

Der popper rigtig mange op, men der er også rigtig mange, der lukker igen. Og 

villigheden fra den finansielle verden til at stoppe penge i en ny restauratør er også 

nedadgående. 



 

Der etableres 39 lejligheder. Nicolas Cho Meier 

Han peger på, at opgaven er mere kompleks end for et par år siden i forhold til de 

6-7 erhvervslejemål, der skal udlejes. Desuden vil man gerne have de to store 

ankerlejemål med restaurant og cafe på plads, før man lukker de mindre lejemål. 

I forhold til lejlighederne har der været stor interesse, og otte ud af 31 lejligheder er 

udlejet. 

 


