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Redegørelse
Lokalplan 1-1-113
Vejanlæg, Overdækning af Jomfru Ane Gade, Aalborg Midtby, Tillæg til lokalplan 10-056
Lokalplanens baggrund og formål
Nærværende lokalplan er udarbejdet, da projektet, en overdækning
af Jomfru Ane Gade, ikke kan realiseres ud fra den eksisterende lokalplan 10-056 for området ml. Vesterbro, Strandvejen, Østerågade og
Bispensgade, Aalborg Midtby, projektet skønnes ikke at være i overensstemmelse med de eksisterende arealanvendelsesbestemmerlserne
pga. manglende byggefelt, jf. Bilag 3.
Som konsekvens af at Jomfru Ane Gade overdækkes, nedklassificeres
Jomfru Ane Gade fra at være offentlig vej til at blive privat fælles vej.
Formålet er at give mulighed for, at der kan etableres en overdækning
af Jomfru Ane Gade, hvilket er et ønske fra restaurationsvirksomhederne for at fremme en positiv udvikling, samt sikre gadens tiltrækningskraft af lokale borgere og turister.
Lokalplanen skal sikre, at overdækningen opføres i god sammenhæng
med de eksisterende omgivelser omkring lokalplanområdet, samt sikre
alle de nødvendige adgangsforhold.
Denne lokalplan skal betragtes som et tillæg til den eksisterende lokalplan for området. Idet de foretagne tilføjelser til formålsbestemmelserne og til anvendelsesbestemmelserne udelukkende relaterer til overdækningen.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet omfatter den offentlige gade, Jomfru Ane Gade, som
afgrænses mod syd af Bispensgade, som er en gågade, mens det mod
nord afgrænses af Ved Stranden. Mod øst og vest er det gadens bebyggelse/matrikelskel, som afgrænser lokalplanområdet.
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 1.218 m2.
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Området ligger i byzone og kystzone B, som er planlagt til byformål.
Det vurderes, at det aktuelle projekt ikke har nogen visuel påvirkning
på kysten, da det ligger bag anden bebyggelse.
Arealet anvendes primært af restaurationsvirksomhederne til vejanlæg,
en del af dette benyttes til udeservering.

Kig mod syd, fra Jomfru Ane Gade
til Bispensgade

Kig mod syd, fra Ved Stranden til
Jomfru Ane Gade

Kig mod nord, fra Bispensgade til
Jomfru Ane Gade

Kig mod nord, fra Jomfru Ane Gade til Ved Stranden. Her ses anden bebyggelse,
som skærmer for fjorden.

Lokalplanområdets omgivelser
Lokalplanområdet ligger i Aalborgs middelalderlige bymidte, der bærer
præg af et velbevaret og karakteristisk gadestruktur, der er udpeget
som et værdifuldt kulturmiljø. Mange af bygningerne, som grænser op
til lokalplanområdet har en middel bevaringsværdi.
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Bebyggelsesplanen viser en delvis overdækning af Jomfru Ane Gade. Overdækningerne skaber læ mod vind og regn for
gadens udendørs serveringer.

Størstedelen af gadens bebyggelse anvendes til restauranter, værtshuse og musiksteder, som skaber en særlig "Bierstubestemning" i gaden.
Gadens østlige væg er sammensat af syv forskellige bebyggelser, med
varierende facadehøjder på 2-5 etager, og fremstår som en mere homogen karrebebyggelse end den vestlige bebyggelse i gadeforløbet.
Denne side af Jomfru Ane Gade er sammensat af 14 bebyggelser med
facadehøjder på 2-5 etager. Her er der stor variation og farverigdom,
der giver individuelle præg.

Lokalplanens indhold
Arkitektonisk hovedide

Lokalplanen giver mulighed for, at etablere en fritstående overdækning
af Jomfru Ane Gade.
Formålet med overdækningen er at bygge bro mellem gadens mange
forskelligartede bygningstypologier og facadeudtryk, samt at skabe et
bedre udeklima.
Overdækningen udformes som en række ”træer”, der placeres i gaderummets østlige side langs udeserveringen, hvilket sikrer den eksisterende tilgængelighed for køretøjer opretholdes.
Bygningerne langs gadens østlige side, er væsentlig højere end de
vestlige. Således danner disse retningslinjen for højden på overdæk-
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ningens tagniveau. Samtidig udkrager taget på overdækningen mod
den vestlige side, hvor det lader gadens små huse fritstående.
Der ønskes en luftig og fleksibel løsning, der bevarer følelsen af "byrum" og gadens identitet. Åbenhed og luftighed ønskes primært i sommerhalvåret, hvor lette briser og den direkte eftermiddagssol lukkes
ind. Langs tagfladens kanter installeres fleksibel regn- og vindafskærmning, således at man på regnfulde og blæsende dage kan opnå større
komfort i gaderummet.
Gadens udstyr

Selve tagkonstruktionens søjler og "grene" giver rig mulighed for at
forbedre gaderummets "udstyr".
Belysning af gaderummet kan nu monteres på søjlerne, og her sætter
kun fantasien grænser for mulighederne. Belysningen kan i højere grad
end i dag give et bedre udemiljø i døgnets mørke timer. Samtidig kan
man i forbindelse med højtider og specielle begivenheder gøre brug af
søjlerne til udsmykningen af Jomfru Ane Gade.
Jomfru Ane Gade har i dag et fint udbygget netværk af overvågning og
samarbejde mellem alle restaurationerne, for at sikre et trygt natteliv. I
forbindelse med tagkonstruktionens belysningsmuligheder og muligheder for opsætning af overvågning vil dette netværk kunne udbygges.

Materialeholdning

Tagkonstruktionen udføres i stål for at bevare et let og slankt udtryk.
Stålkonstruktionen pulverlakeres. Hver søjle består i princippet af 8
smalle søjler der tilsammen udgør "træet". I midten af søjlerne føres
afløb til afvanding af tagfladen. Selve tagfladen udføres som transparent hærdet glas. Således sikres et luftig gaderum, hvor den visuelle
kontakt til himlen bevares. Glasset udføres med en hældning, der sikrer, at de er selvrensende.
Planen åbner dog mulighed for anvendelse af solceller i glastaget, i det
omfang der kan opnås en forsvarlig arkitektonisk løsning, som fortsat
sikrer den visuelle kontakt til himlen bevares.

Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Loven opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver
udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling.
Planen er screenet med det resultat, at det samlet vurderes, at påvirkningerne ikke er væsentlige, og at planen således ikke er omfattet af
kravet om at udarbejde miljøvurdering.
Bæredygtighed i lokalplanen

Bæredygtighed er et begreb, hvor hensynet til miljø, økonomi, natur,
sociale forhold og lokale værdier afvejes ud fra en helhedsvurdering.
Aalborg Kommune har illustreret problematikken i Bæredygtigheds-
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blomsten, der har forskellige mål og virkemidler, afhængig af, om emnet er kommuneplan, lokalplan eller byggesag.
I denne lokalplan har der været fokus på følgende tema og emne:
Sociale forhold
Projektet understøtter / udvikler byens kulturelle liv og imødekommer
målet om sundhed og det gode byliv, idet der blandt andet skabes en
termisk komfort under overdækning. Ydermere skabes et bedre udemiljø i døgnets mørke timer på grund af forbedret belysningsmuligheder samt øget tryghed i form af bedre overvågningsmuligheder.
Lokale værdier
Jomfru Ane Gade er en del af Aalborgs værdifulde kulturmiljø og har en
lang historie. Jomfru Ane Gades særlige stemning og værdier vil fortsat
være aktive og synlige.
Økonomisk bæredygtighed
Projektet vil være med til at styrke handlen i Jomfru Ane Gade, idet der
er mulighed for at forlænge sæsonen for udeservering.
Miljø
Lokalplanen sikrer, at støjhensyn i forhold til de omkringliggende gader/boliger opretholdes.
Kommuneplanens hovedstruktur

Kommuneplanrammer

For byens omdannelse/udvikling er det et mål og vision i kommuneplanens hovedstruktur, at der skal arbejdes med f.eks. kulturarv, byliv,
midlertidig anvendelser og arkitektur. Ydermere er Jomfru Ane Gade
placeret i oplevelseszonen, som er udpeget i kommuneplanens hovedstruktur, hvor der ligges vægt på at fremme områdets særlige oplevelsespotentialer.

Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.C1 Bispensgade, Jomfru Ane Gade m.fl., og er i overenstemmelse hermed.
Målet er at bevare og styrke områdets midtbykarakter og at sikre bygningsmæssige, rekreative og kulturhistoriske værdier i området. Da
området tilhører den ældste del af Aalborg Midtby og er udpeget som
et værdifuldt kulturmiljø, skal der tages hensyn til kulturmiljøet i planlægningen. Strukturen med stræder, smøger, passager og slip mellem
husene skal bevares og styrkes. I forbindelse med ombygning eller ændring skal de forbedres og synliggøres.

Lokalplan 10-056, Området ml. Vesterbro, Strandvejen, Østerågade og Bispensgade
Nærværende lokalplan tillæg er omfattet af lokalplan 10-056, ml. Vesterbro, Strandvejen, Østerågade og Bispensgade, som ophæves med
hensyn til den del af anvendelsesbestemmelserne jf. den eksisterende
lokalplans bilag 3, der fastsætter at der ikke må ske bebyggelse af
Jomfru Ane Gade. Derfor indlægges der jf. lokalplanens bilag 2 et areal,
hvor der kan ske overdækning. De øvrige bestemmelser for denne lokalplan bibeholdes for nærværende lokalplans område.
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Den kystnære dele af byzonen

Lokalplanområdet er omfattet af kystnærhedszonen. Af Planlovens § 16
stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen.
Aalborg Kommune har vurderet at der ikke vil være nogen visuelle indvirkning på miljøet, som følge af det planlagte projekt. Da projektet
ikke vil være mere synlig fra fjorden end den nuværende bebyggelse.

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
Trafik forhold

Et vilkår for at en overdækning af Jomfru Ane Gade kan gennemføres
er, at vejen på initiativ af de tilgrænsende grundejere nedklassificeres
fra offentlig vej til privat fællesvej. Den fremtidige drift og vedligeholdelse af vejen og vejens udstyr vil derved påhvile de tilgrænsende
grundejere. Samtidig med at vejen nedklassificeres fra offentlig vej til
privat fællesvej overtager grundejerne også gadens kloaksystem, så
det får status som et fællesprivat kloaksystem.
Ændringen vil ske i forhold til vejlovens § 23.
Nedklassificeringen får ingen betydning for gadens anvendelse idet adgangsforholdene for udrykningskøretøjer, renovationsbiler m.m. ikke
må forringes.
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Indledning
Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og
er således ikke bindende.

1. Formål
Lokalplanens formål er at sikre
1.1

at give mulighed for at etablere en overdækning af Jomfru Ane Gade.

1.2

at sikre at en overdækning udføres således at der opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning.

2. Område og zonestatus
2.1

Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Bilag 1, Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende vejareal "ay".

2.2

Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3.1

Anvendelse
Lokalplanens område må kun benyttes til vejanlæg.

3. Arealanvendelse

Vejarealet må i det omfang som kan godkendes af vej-, brand- og bygningsmyndigheden også anvendes til udeservering.
3.2

Etablering af faste genstande
Etablering af faste genstande kræver vejmyndighedens godkendelse.

4. Udstykning
Der må ikke udstykkes yderligere.

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Vejareal
Vejarealet må ikke bebygges, bortset fra det nødvendige anlæg til overdækningen. Overdækningens bærende søjler skal placeres på en
sådan måde at de ikke er til gene for fastlæggelse af de nødvendige
brand- og redningsveje. Vejen skal ligeledes fortsat kunne anvendes til
renovationsbiler m.m. i samme omfang som tidligere.
Det vil sige at bærende søjler skal placeres mellem gadens huse og til
enhver tid fastlagte redningsveje.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1

Konstruktion
Overdækningen skal udføres som en selvstændig statisk konstruktion.
Her forstås at overdækningen ikke må sammenbygges med de omkringliggende bygninger

6.2

Materialer
Tagkonstruktionen skal udføres i matte transparente materialer og må
ikke anvendes til reklamemæssige formål.

6.3

Materialer
Søjlerne skal udføres i robuste materialer, der giver konstruktionen et
arkitektonisk let udtryk (som illustreret på bilag 3) og må ikke anvendes til reklamemæssige formål.

7. Ubebyggede arealer
Ingen bestemmelser.

8. Veje, stier og parkering
Ingen bestemmelser.

9. Tekniske anlæg
Ingen bestemmelser.

10. Støj fra restaurationer
10.1 Støjbelastning
Støjbelastningen fra restaurationerne i Jomfru Ane Gade må ikke forøges.
10.2 Støjdokumentation
Der skal forelægge støjdokumentation, der redegør for den støjmæssige udbredelse ved boliger i Jomfru Ane Gade og de tilstødende gader
(Bispensgade og Ved Stranden) på baggrund af restaurationernes tilladte støjniveau jf. Kommunal forskrift nr.001; Restaurationsdrift i Aalborg Kommune, når overdækningen er etableret.

11. Grundejerforening
Ingen bestemmelser.

12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug
Ingen bestemmelser.

13. Lokalplan og byplanvedtægter
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.
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14. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

15. Retsvirkninger
Den endeligt vedtagne lokalplan
15.1 Endelig vedtagelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må
ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller
anvendes i overensstemmelse med planen.
15.2 Eksisterende lovlige forhold
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet
kan fortsætte som hidtil.
15.3 Handlepligt
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i
planen, skal etableres.
15.4 Dispensationer
Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens
principper.
15.5 Naboorientering
Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives.
15.6 Ny lokalplan
Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens
principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.
15.7 Ekspropriation
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere.

Vedtagelse
Lokalplanen er endeligt godkendt af Aalborg Byråd den
Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den
Fra denne dato gælder lokalplanens retsvirkninger.
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Hvad er en lokalplan?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere
konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.
I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv.
skal placeres og udformes inden for et bestemt område.
Lokalplanen består af:
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens
indhold. Her redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til
anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre
myndigheder.
Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således
ikke direkte bindende.
Bilag:
Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel.
Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende.
Desuden kan der være en Illustrationsskitse, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg
kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
Hvornår laves der lokalplan?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller
større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone.
Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.
Lokalplanforslaget
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan, offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne
lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er
slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag.
Herefter vedtages planen endeligt.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme,
der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens
bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.
Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.
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Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer,
at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.
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Perspektiver af overdækning.
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