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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.
Hvad består lokalplanen 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.
Illustrationsskitse. Desuden kan der være en illustration, 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 en 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.
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.
Den endelige lokalplan
Når byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside, er planen
bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens 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 afsnit 15. Retsvirkninger.
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Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2012.
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Lokalplanens baggrund og formål
Opbygningen af ny bydel på Eternitten er i fuld gang, og denne lokalplan skaber rammerne for en omdannelse af det sidste sydvestlige
delområde af den tidligere industrigrund. Området ønskes omdannet
til blandede byformål med bebyggelser, der komplementerer og danner
gode helheder med området iøvrigt.
Omdannelsen skal være bæredygtig i bred forstand, med særlig fokus
på en stærk grøn og blå vision. Derfor er det et hovedgreb i lokalplanen at skabe en rekreativ grøn "klimaboulevard", som samtidig skal
tjene til lokal afledning af regnvand.
Med lokalplanen er det også hensigten at give Vandværksparken en
mere fremtrædende placering i Aalborgs rekreative byliv - blandt andet
med stiforbindelser, der skaber nye lokale sammenhænge.
Der lægges generelt vægt på at skabe gode menneskevenlige rum mellem husene og at værdifuld kulturarv indtænkes i den nye bymæssige
kontekst. Den sydvestlige del af Eternitten skal vejbetjenes via Poul
Larsens Vej og Alexander Foss Gade.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet har et areal på ca. 14 ha., og det omfatter Vandværksparken, Eternittens Færdigvarelager mod Sønderbro samt det
delområde hvor Eternitfabrikkens produktion af Siporex-byggemateri-

Lokalplanområdet i fugleperspektiv
fra sydøst.
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Færdigvarelageret fra den tidligere
Eternitfabrik præger billedet af
lokalplanområdet ud ad til idag.

aler fandt sted. Området, hvor Siporexfabrikken lå, fremstår stort set
ryddet bortset fra to nyere fabrikshaller, hvoraf den ene huser Leo's
Legeland. I områdets østligste del ligger et eksisterende regnvandsbassin, som også betjener naboområderne ovenfor skrænten. Landskabet
er generelt kraftigt præget af tidligere tiders kridtgravning med en tydelig opdeling i skrænter og plateauer. Tættest på Sønderbro ligger en
række eksisterende lagerhaller, som stadig delvist bruges af Cembrit
(det tidligere Dansk Eternit).
Skrænten mod Vandværksparken
er karakterfuld men medfører desværre også store skyggekast.

Leos Legeland er flyttet ind i en af
de tidligere fabrikshaller

Vandværksparken er et eksisterende grønt område som også stadig
spiller en stor rolle som "teknisk anlæg" ifht. Aalborgs vandforsyning.
Vandværksparken fremstår idag noget utilgængelig og hengemt. Mod
Eternitten er parken afgrænset af en markant grøn skrænt, som spiller
en vigtig rolle i bybilledet visuelt som landskabselement.
Søren Enggaard A/S købte i 2012 det sydvestlige delområde af Eternitten med henblik på planlægning og omdannelse. Der blev dog samtidig
indgået en lejeaftale på Færdigvarelageret ved Sønderbro, som sikrer
at Cembrit i en periode kan fastholde deres aktiviteter og arbejdspladser i Aalborg. I 2013 blev en af de tidligere fabrikshaller midt i området
ombygget og udlejet til Leo's Legeland. Der vil således blive tale om en
etapevis udvikling over en længere årrække.

Lokalplanområdets omgivelser
Lokalplanområdet afgrænses mod nord med Poul Larsens Vej og
skrænterne mod Ditlev Bergs Vej og Plateauet. Mod øst grænser det op
til det kommende boligområde omkring Overblikket, døveboligerne ved
Kridtsløjfen samt et kommende rekreativt område inderst i kridtgraven
(Refugiet), som gerne på sigt skulle komme til at hænge rekreativt
sammen med Vandværksparken.

Eksperimenterende arkitektur og
kulturarv præger Eternitten.

I de tidligere lokalplanlagte naboområder på Eternitten er der de seneste år skudt en del nybyggerier op i form af butikker, kontorerhverv,
fitnesscenter, ungdomsboliger og familieboliger. Visionen har været at
skabe et "Village 21" - en moderne videnslandsby, hvor du både kan bo
og arbejde, og hvor du kan få dækket alle dagliglivets behov. Eksperi-
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menterende arkitektur og genbrug af industriel kulturarv skal medvirke
til at give bydelen karakter og identitet.
Mod syd afgrænses lokalplanen af villabebyggelsen i Frydendal samt
Aalborg Forsyning, Vands bygninger - herunder Vandteknisk Museum.
Mod vest ligger Sønderbro og det miljøvenlige erhvervsområde Håndværkerkvarteret. Dermed ligger lokalplanområdet også meget synligt
direkte ved en hovedindfaldsvej til Aalborg.

Lokalplanens indhold

Natur, miljø og social bæredygtighed vægtes særligt højt i områdets
udvikling.

Bæredygtig byomdannelse
Visionen er at lokalplanområdet skal medvirke til at gøre Eternitten til
en mere helstøbt bydel. Det skal udvikles bæredygtigt i bred forstand
med særlig fokus på en stærk blå og grøn vision. Lokalplanens indhold
skal være med til at sikre dette via følgende virkemidler:
• Blandet bymæssig anvendelse
• Klimaboulevarden
• Landskabs- og stedstilpasset fortætning
• Energioptimeret byggeri
• Forbedring af Vandværksparkens rekreative tilgængelighed.
• Høj biodiversitet på ubebyggede arealer
• En sammenhængende stistruktur
• Genbrug af værdifuld kulturarv
• Arkitektur og byrum for mennesker
• Varierede boligstørrelser
• Bæredygtige trafik- og parkeringsløsninger
• Fleksible og robuste udviklingsmuligheder.
Ifht. lokalplanens regulering opdeles lokalplanområdet i delområderne
A, B, C, D og E som vist på Bilag 1.
Blandet bymæssig anvendelse
Lokalplanen giver mulighed for at placere en bred vifte af byfunktioner
i delområderne på Eternitten med hovedvægt på boliger i den indre
østligste del, mens kontor, service og andre miljøvenlige byerhverv har
hovedvægten i den vestligste del. Området syd for Ankomstpladsen
tænkes som den funktionelle afrunding af Eternittens bydelscenter. Her
kan der evt. på sigt (efter en fornyet planlægning) placeres en butik,
hvis behovet herfor kan dokumenteres.
Klimaboulevarden
Lokalplanen sikrer areal til en gennemgående Klimaboulevard på tværs
af byggefelterne. Klimaboulevarden skal dels tjene som et rekreativt
grønt aktivitets- og opholdsrum, dels til lokal afledning af regnvand i
form af synlige landskabs- og/eller byrumsintegrerede LAR-løsninger.
I delområde B skal Klimaboulevarden indpasses i den urbane kontekst i
form af et netværk af kanaler, vandrender, regnbede, bassiner o.l. integreret i bebyggelsens byrum. Klimaboulevardens møde med Sønderbro
ved Østre Landgrøft skal understreges med et særligt beplantningsmæssigt volumen og et vådt landskabsintegreret forsinkelsesbassin.
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I delområde C og D skal Klimaboulevarden have en frodig og naturlignende karakter med træer, buske, urter, græsser og naturtilpassede
LAR-løsninger i form af grøfter, regnbede, søer o.l. som kobles afledningsteknisk sammen med det eksisterende regnvandsbassin længst
mod øst. Klimaboulevardens bredde tænkes varieret men må ingen
steder i delområde C og D være mindre end 20 m - ligesom lokalplanen
fastlægger et samlet minimumsareal for Klimaboulevarden i de to delområder. Der sikres en minimumsstørrelse på det rekreative rum, uanset at de konkrete byggerier i området ikke kendes endnu.
Landskabs- og stedstilpasset fortætning
Med lokalplanens byggemuligheder skabes der mulighed for en bymæssig fortætning afstemt efter de ønskede landskabelige og grønne
kvaliteter og den bymæssige kontekst. Ideen er overordnet en stigende
tæthed, skala og et voksende fodaftryk fra øst mod vest og nord.
I delområde B, som er den mest urbane og tætte del, kan der bygges
op til 38.000 m2 og en del af det eksisterende færdigvarelager kan ombygges til p-hus. Det svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 127 (inkl.
p-huset). Bebyggelsesskalaen tænkes varieret mellem 2 og 5 etager
med mulighed for at gå op til 7 etager i to punkter hhv. mod Sønderbro
og Poul Larsens Vej.

Volumenstudie i fugleperspektiv fra
Sønderbrovinkel - et eksempel på
hvordan lokalplanens byggemuligheder kan udmøntes.

I delområde C kan der bygges ialt 27.000 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på 100. Også her skal bebyggelsesskalaen varieres mellem
2 og 5 etager, men med en skalamæssig markering af bydelscenterets
afslutning syd for ankomstpladsen, hvor der kan bygges i op til 9 etager i et enkelt punkt.
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Vandværksparken

Klimaboulevarden

Mølleriet

Ditlev Ber
gs Vej

Volumenstudie i fugleperspektiv
fra Sohngaardsholmsvinkel - et
eksempel på hvordan lokalplanens
byggemuligheder kan udmøntes.
Klimaboulevarden ses her tydeligt
som et grønt forløb gennem bebyggelsen.

Udnyttelsen af byggemulighederne i delområde B og C forudsætter at
det afledte parkeringsbehov kan løses uden at gå på kompromis med
den blå og grønne vision, og derfor er der fastlagt et maximum for antallet af parkeringspladser på terræn.
Delområde D skal være det mest landskabelig og grønne af delområdene på Eternitten. Her kan der bygges ialt 25.000 m2 svarende til en
bebyggelsesprocent på ca 56. I dette delområde er der skalamæssigt
en bevægelse fra 2-3 etager mod naboområder med lav bebyggelse
mod syd og øst stigende op til max 5 etager ved skrænten mod Vandværksparken. Mod Ditlev Bergs Vej og Mølleriet ønskes en bymæssig
markering i et punkt med en særlig høj bebyggelsesskala (9 etager),
fordi det netop her skalamæssigt vil give en god helhed med naboområder og derved en understregning af bydelens "centrum".
Ved højt byggeri (6-9 etager) stilles der generelt krav om en særlig arkitektonisk bearbejdning og tilpasning til stedet.
Hoveddisponeringen sikrer endvidere vigtige udsigter fra Vandværksparken og andre omgivende skrænter samt kig til Kraftcentralen og
landskabsafgrænsende skrænter.
Den gennemsnitlige bebyggelsesprocent for Eternittens delområder
som helhed vil med de beskrevne byggemuligheder være ca. 80. Vandværksparken kan i princippet ikke bebygges - bortset fra tekniske anlæg, som er nødvendige for Aalborgs vandforsyning.

Vandværksparken

Energioptimeret byggeri
Bebyggelse og anvendelser skal indpasses under hensyntagen til solog skyggeforhold. Bebyggelse skal minimum opføres som lavenergi-
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byggeri i energiklasse 2015 og så vidt muligt tilnærmet energiklasse
2020 med henblik på at fremtidssikre byggeriet. Den høje grundvandsstand i delområde B og C er et oplagt særligt potentiale ifht. køling af
erhvervsbyggeri.

I dag er Vandværksparken hegnet
og utilgængelig fra Eternitgrunden.

Forbedring af Vandværksparkens rekreative tilgængelighed
Lokalplanen skaber rammerne for at Vandværksparken kan få en mere
fremtrædende placering i det rekreative byliv til gavn både for nye
beboere på Eternitten og for byens borgere i almindelighed. Dette kan
dels ske ved at koble området sammen med Eternitten med nye stiforbindelser, dels ved at muliggøre fjernelse af hegn, beplantning og
jordvolde, som idag giver parken en lidt hengemt karakter. Målet er en
fremtidig direkte visuel og funktionel sammenhæng til Refugiet inderst
i kridtgraven på Eternitten.
Høj biodiversitet på ubebyggede arealer
Med bestemmelser om grøn parkering, minimering af befæstede arealser, LAR-løsninger, stedstypisk, artsrig beplantning, bevaring af eksisterende grønne kvaliteter og ekstensiv pleje skal lokalplanen medvirke til
at fremme høj biodiversitet.

Der skal skabes rekreativ sammenhæng mellem Vandværksparken og
Refugiet.

LAR er et hovedprincip i lokalplanen. Illustrationen herunder viser
principielle afstrømningsretninger
og løsningstypologier.

En sammenhængende stistruktur
Som vist på bilag 3 skal der sikres en gennemgående hovedsti langs
den sydlige skrænt der hænger sammen med områdets vejstruktur
mod nord og dermed bydelscenteret og det højklassede kollektive trafiktracé på Sohngårdsholmsvej. Med koblingen til Sønderbro er det
hensigten at give god adgang til busstoppestedet her samt Aalborgs
sydlige bydele. Der skal desuden sikres et vidt forgrenet netværk af
mindre stier som kobler Eternitområdet og Vandværksparken sammen
internt.
Arkitektur og byrum for mennesker
Der ønskes skabt et oplevelsesrigt bymiljø, ved at udformningen af ny
bebyggelse varieres mht. skala, placering og arkitektur. Mod SønderSkift ien i princippet sluttet randbebyggelse være med til at danne
bro skal
afstrømningsretning
beskyttede
af overfladevandopholdsrum ifht. trafikstøj. Bebyggelse skal generelt orien-
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teres og arkitektonisk tilpasses klimaboulevardens forløb med henblik
på at understrege denne som et behageligt og oplevelsesrigt rekreativt
rum. I de mere urbane delområder stilles der krav til særlig detaljerig
og åben facadeudformning mod fodgængerorienterede gader, pladser
og passager. Skiltning ønskes tilpasset arkitektonisk og skalamæssigt
til den kontekst de indgår i. Endelig stilles der krav om etablering af
fælles og private opholdsarealer i tilknytning til den enkelte bebyggelse.

Rampeanlægget i forbindelse med
den sydlige del af færdigvarelageret er et markant og oplevelserigt
kulturspor.

Genbrug af værdifuld kulturarv
En del af det tidligere færdigvarelager med tilhørende rampeanlæg
kan ombygges til parkeringhus og derved sikres meningsfuld genbrug
af et markant industrielt kulturspor. Landskabet med dets opbygning i
skrænter og plateauer skal desuden bevares. Det samme gælder værdifulde gamle træer langs Sønderbro. Endelig er der underjordiske
vandbeholdere i Vandværksparken af kulturhistorisk værdi, som så vidt
muligt skal bevares. Den blå/grønne vision, som er et hovedgreb i lokalplanen, er desuden en nutidig reference til det historiske parkanlæg
Blegkilde.
Varierede boligstørrelser
Med henblik på at fremme social bæredygtighed på Eternitten via en
blandet beboersammensætning fastlægger lokalplanen, at halvdelen af
alle nye boliger skal være større end 80 m2. Baggrunden er, at der i de
første etaper af Eternittens omdannelse er bygget forholdsvist mange
små ungdomsboliger.

Lokalplanen understøtter en sammenhængende stistruktur for Eternitten som helhed - med hovedstier
der forbinder til det overordnede
stinet og busstoppesteder samt et
mere fint forgrenet net af rekreative stier og smutveje.

Bæredygtige trafik- og parkeringsløsninger
Lokalplanen rummer minimale udlæg til egentlige veje. Adkomst til
parkering mv. i forbindelse med den enkelte ejendom skal ske i form
af shared space arealer til færdsel for både biler og gående samt til leg
o.l. Der reserveres areal til en evt. fremtidig busbetjening af Eternitten.
Der fastlægges en reduceret parkeringsnorm på 1,1 p-plads pr. bolig
baseret på erfaringer fra naboområder. Det samlede parkeringsudlæg i
delområde B og C skal reduceres ud fra en beregning af mulig dobbeltudnyttelse mellem erhverv og boliger. Hovedparten af parkeringsbehovet i disse delområder skal løses i konstruktion, og der kan maksimalt
etableres 200 p-pladser på terræn med henblik på at sikre areal til Klimaboulevarden, byrum og opholdsrum iøvrigt. I delområde D skal terrænparkering placeres langs skrænterne, hvor de potentielle opholdskvaliteter vurderes at være mere begrænsede.
Fleksible og robuste udviklingsmuligheder
Den faktiske omdannelse af delområderne på Eternitten skal kunne
foregå etapevis over en årrække. Eksempelvis må man forvente, at
Leo's Legeland i en del år fremover fortsat vil være hjemmehørende i
det mellemste delområde. Lokalplanbestemmelserne sikrer derfor, at
udviklingen af de enkelte delområder kan foregå uafhængigt af hinanden i tid.
Ligeledes er der indbygget en vis fleksibilitet ifht. den konkrete placering og udformning af det enkelte byggeri, dog under hensyntagen til
sikringen af gode helheder - fx i form af Klimaboulevarden som et helstøbt forløb.
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Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning
MV - Miljøvurdering af planer og programmer
Lov om "Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for,
hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig miljømæssig betydning, er der foretaget en screening af planforslaget. I
forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der er udarbejdet en miljøvurdering (miljørapport),
som beskriver, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet,
og hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljørapporten er
indsat som Bilag 5 i nærværende lokalplan.
VVM Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet
I Bekendtgørelsen om VVM: "Vurdering af visse offentlige og private
anlægs virkning på miljøet" er det på bilag 1 og bilag 2 defineret, hvilke anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Fremtidige bygge- og anlægsprojekter, på baggrund af lokalplanen kan
være omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 11a, som handler om
"Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser." Hvis et projekt er omfattet skal bygherre indgive en
skriftlig anmeldelse til byrådet.
Er projektet omfattet af bilag 2, skal der på baggrund af anmeldelsen
foretages en screening for at vurdere, om anlægget har væsentlig indvirkning på miljøet.
EF-habitatdirektivet
Natura 2000-områder
Lokalplanen berører ikke Natura 2000-områder.
Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter,
der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
De store træer i Vandværksparken er potentielt levested for arter af
flagermus. I forbindelse med evt. fældning af træer skal det derfor undersøges, hvor vidt de huser flagermus.
Kommuneplanen
Lokalplanområdet indgår i vækstaksen og lokalplanen medvirker til at
fremme målene om den attraktive storby og bæredygtig byfortætning,
i Vision 2025.
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Med lokalplanen forfølges desuden kommuneplanens mål om en stærk
og sammenhængende grøn struktur i byen.

Lokalplanområdet indgår i vækstaksen, det er her markeret med en
sort prik.

Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområder 4.2.D3,
Eternitten, 4.2.H3, Eternitten og 4.2.T3, Vandforsyning. Lokalplanen er
ikke i overensstemmelse med gældende rammebestemmelser for delområderne på Eternitten. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen
og kommuneplanen.
Kommuneplantillæg 4.033 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et
særskilt dokument.
Den grønne vision for Eternitten
Der er i et samarbejde mellem grundejere og kommune udarbejdet en
grøn vision for Eternitten. Formålet er, at styrke det samlede "brand"
som en sund, grøn og livlig bydel - på tværs af grundejerskel. Visionen
rummer blandt andet følgende overordnede tænkninger om Eternitten
som et sammenhængende landskab:
•

Den "røde" forbindelse: der ønskes skabt en identitetsskabende
forbindelse gennem bydelen i form af en karakteristisk og sammenhængende beplantningsstrategi og en færdelsmulighed for gående
og cyklister.

•

Sammenhængende skrænter: Eternittens karakteristiske skrænter
skal fremstå som et sammenhængende landskabstræk.

•

Midlertidige grønne rum: Ubebyggede arealer, som venter på omdannelse skal beplantes og indrettes som midlertidige rekreative
rum til gaven for det lokale byliv.

Den "røde" forbindelse

I realiseringen af nærværende lokalplan lægges der vægt på at understøtte denne helhedstænkning.
Lokalplan 4-2-107, Eternitten
Lokalplanområdets delområde A er omfattet af rammebestemmelser i
eksisterende lokalplan 4-2-107. Med lokalplan 4-2-111 fastlægges detaljerede bestemmelser for delområdet blandt andet vedr. udformning
af sidearealer til Poul Larsens Vej og skiltning.
Sammenhængede skrænter

Lokalplan 4-2-107 ophæves derfor inden for afgrænsningen af lokalplan 4-2-111 i forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af den
nye lokalplan. Dette gælder på nær afsnit 11 om grundejerforeninger.
Planlægning i kystområderne
Området ligger inden for de kystnære dele af byzonerne.

Midlertidige grønne rum

De kystnære dele af byzonen
Af Planlovens § 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de
kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der

Januar 2015 • Side 13

Redegørelse
Lokalplan 4-2-111
Den sydvestlige del af Eternitten og Vandværksparken

redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i
højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal
der gives en begrundelse herfor.
Planen muliggør en skalamæssigt varieret bebyggelse 2-5 etager (max.
21 meter) i delområderne på Eternitten og i enkelte punkter op til 35
meter. Bebyggelsesskalaen er afstemt, så den ikke afviger fra skalaen i
naboområder på Eternitten.
Lokalplanområdet ligger 1-2 km fra kysten, og områderne mellem fjorden og lokalplanområdet er tæt bebyggede - langs Havnefronten med
enkelte højhuse i op til 50 meters højde. Oplevet fra kysten vurderes
den planlagte bybyggelse at være skjult af mellemliggende bebyggelser. Den nye bebyggelse i området vil således ikke ændre væsentligt på
den visuelle oplevelse af kystlandskabet.

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
Trafikregulering
Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af
vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).
Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3
Der er registreret beskyttet natur jf. Naturbeskyttelseslovens § 3 i
Vandværksparken og på skrænten mellem Vandværksparken og Eternitten. Der må ikke foretages (handling der kan medføre) ændringer i
dette områdes tilstand uden at Aalborg Kommune, Park & Natur, giver
tilladelse hertil.

Øvrige krav i medfør af anden lovgivning mv.
Grundvandssænkning
Såfremt der i forbindelse med byggeri og anlæg i området er behov for
grundvandssænkning, skal Miljø- og Energiforvaltningen orienteres på
grund af områdets særlige beskaffenhed. Der kan blive stillet krav om
beregninger eller en grundvandsmodel for at sikre, at en evt. grundvandssænkning ikke vil forårsage skader i omgivelserne eller påvirke
eksisterende jordforureninger i området.
Jordforurening
Delområderne på Eternitten er kortlagt efter jordforureningsloven på
grund af den tidligere arealanvendelse. Der er således konstateret forurening med primært olieprodukter og asbest. Det betyder at bygge- og
anlægsarbejder kan kræve en tilladelse efter jordforureningsloven.
Evt. bortskaffelse af overskudsjord skal forinden anmeldes til Aalborg
Forsyning, Renovation, som anviser jorden til et godkendt modtagersted. I forbindelse med jordhåndtering og midlertidig arbejdsoplag skal
man være opmærksom på, at håndtering af asbestforurenet jord skal
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foregå i henhold til gældende regler for håndtering af asbest. Det skal
derved sikres, at ansatte på byggepladsen ikke udsættes for sundhedsskadelig påvirkning, og at der ikke sker spredning af asbestholdig jord
til omgivelserne. Evt. nyttiggørelse af overskudsjord skal vurderes efter
Miljøbeskyttelseslovens §19.
Kollektiv varmeforsyning
I henhold til varmeforsyningslovgivningen må der ikke etableres solvarmepaneler, jordvarmepumper og varmeproducerende VE anlæg på bygninger udlagt til kollektiv varmeforsyning, såfremt disse er omfattet
af blokvarmebestemmelserne, der gælder for varmeinstallationer med
en installeret effekt større end 250 kW. Blokvarmebestemmelserne og
fortolkningen af disse indebærer, at byggeriet, selvom det er opført
efter lavenergistandard, ikke kan fritages fra kravet om tilslutning til
kollektiv varmeforsyning, og at der ikke må etableres supplerende varmeinstallationer til den kollektive forsyning i området.
Affald
Da der er tale om et nyt byudviklingsområde, hvor der er mulighed for
at indarbejde moderne affaldsløsninger, som eksempelvis underjordiske
løsninger, vil det være hensigtsmæssigt at inddrage en affaldskonsulent
fra Miljø- og Energiforvaltningen på et tidligt tidspunkt i projekteringsfasen for at sikre optimale løsninger for affaldshåndtering.

Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter,
der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor
bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler,
vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsy
ningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for
lokalplanområdet. Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke
påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten.
Matr.nr. 1ai, Sohngaardsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 05.02.1960
Titel:
Dokument om byggelinier mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 1ai, Sohngaardsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 09.08.1960
Titel:
Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
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Matr.nr. 1ai, Sohngaardsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 07.04.1967
Titel:
Dokument om etablering af sikringsrum
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 1ai, Sohngaardsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 24.11.1980
Titel:
Dokument om ledningsbælte, prioritet forud for pantegæld
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 1ai, Sohngaardsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 13.09.1991
Titel:
Dokument om benyttelse
Påtaleberettiget: Aalborg Portland Holding
Matr.nr. 1ai, Sohngaardsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 05-03.2013
Titel:
Dokument vedr regnvands- og spildevandsledninger
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune mfl.
Matr.nr. 1ai, Sohngaardsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 04.07.2013
Titel:
Dokument vedr. efterisolering af konstruktioner
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 1ai, Sohngaardsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 10.01.2014
Titel:
Vedtægter for overordnet grundejerforening på Eternitten
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune mfl.
Matr.nr. 1ai, Sohngaardsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 13.02.2014
Titel:
Deklaration vedr. deponering af jord
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 1ahr, Sohngaardsholms Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 19.08.1982
Titel:
Dokument om forsynings- og afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 1ahr, Sohngaardsholms Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 17.03.1983
Titel:
Dokument om fjernvarmeanlæg mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 1ahr, Sohngaardsholms Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 22.09.1983
Titel:
Dokument om forsynings- og afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 1ahr, Sohngaardsholms Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 05.08.1986
Titel:
Dokument om fjernvarme/anlæg mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
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Matr.nr. 1ahr, Sohngaardsholms Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 27.09.2002
Titel:
Dokument om fjernvarme/anlæg mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 1ahr, Sohngaardsholms Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 07.11.2002
Titel:
Dokument om forsynings-/afløbsledeninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 1ahr, Sohngaardsholms Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 07.07.2010
Titel:
Deklaration om vandledninger
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Vand A/S
Matr.nr. 1ahr, Sohngaardsholms Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 28.09.2012
Titel:
Deklaration om vandledning
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune mfl.
Matr.nr. 5n, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 28.09.1999
Titel:
Dokument om brugsret
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 5n, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 18.10.2004
Titel:
Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
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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 den sydvestlige del af Eternitten kan anvendes til blandede bymæssige formål jf. pkt. 3.1-3.4.

1.2

at Vandværksparken kan anvendes til rekreative formål jf. pkt. 3.5.

1.3

at området udvikles bæredygtigt og med højt kvalitetsniveau i udformningen af bebyggelser og udearealer.

1.4

at bebyggelser danner gode helheder med landskabet og naboområder
med hensyn til bebyggelsesstruktur, højder og arkitektur.

1.5

at der sikres areal til en gennemgående rekreativ Klimaboulevard til
lokal afledning af regnvand jf. pkt. 7.5 og 7.6.

1.6

at værdifuld kulturarv bevares og genbruges jf. pkt. 5.10 og 7.1.

1.7

en sammenhængende stistruktur med forbindelser til naboområder.

1.8

at der sikres gode udendørs opholds- og aktivitetsarealer.

1.9

at den sydvestlige del af Eternitten vejbetjenes fra Poul Larsens Vej og
Alexander Foss Gade.

2. Område og zonestatus
2.1

Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Bilag 1, Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder, umatrikulerede arealer og vejarealer inden
for lokalplanens afgrænsning.

2.2

Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B, C, D og E som vist på Bilag 1, 2 og 3.

2.3

Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
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3. Arealanvendelse
3.1

Anvendelse, delområde A
• Tekniske anlæg.*
* Kun vejanlæg, stier, LAR-anlæg, grønne sidearealer o.l.

3.2

Anvendelse, delområde B
• Etageboliger
• Butikker til særligt pladskrævende varer (maks. 2000 m2 pr. butik)*
• Mindre butikker til salg af egne produkter (maks. 250 m2 pr. butik)
• Butikker ved trafikanlæg (maks. 250 m2 pr. butik)
• Butikslignende formål
• Restaurant o.l.
• Hotel o.l.
• Klinikker mv.
• Dyreklinikker mv.**
• Kontorer
• Service
• Benzinsalg
• Trykkerier
• Kulturelle formål
• Fritidsanlæg
• Undervisning
• Institutioner
• Rekreative formål
• Parkering
• Tekniske anlæg***
• Værksteder o.l. (e-handel o.l., elinstallatør, elektroteknik, postordrevirksomhed)
• Engroshandel o.l. (Catering, E-handel o.l, Postordrevirksomhed o.l.).
* Dog ikke campingvogne, lystbåde, tømmer, byggematerialer, grus,
sten- og betonvarer.
** Dog ikke dyreklinikker med udendørs løbegårde.
*** Tekniske anlæg primært til områdets lokale forsyning.

3.3

Anvendelse, delområde C
• Etageboliger
• Mindre butikker til salg af egne produkter (maks. 250 m2 pr. butik)
• Butikslignende formål
• Restaurant o.l.
• Hotel o.l.
• Klinikker mv.
• Kontorer
• Service
• Trykkerier
• Kulturelle formål
• Fritidsanlæg
• Undervisning
• Institutioner
• Rekreative formål
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• Parkering
• Tekniske anlæg*
• Værksteder o.l. (e-handel o.l., elinstallatør, elektroteknik, postordrevirksomhed)
• Engroshandel o.l. (Catering, E-handel o.l, Postordrevirksomhed o.l.).
* Tekniske anlæg primært til områdets lokale forsyning.
Hensigten er at den nordlige del af delområde C funktionelt skal være
en afrunding af bydelscenteret, og anvendelser der understøtter dette
ønskes prioriteret. På længere sigt kan der evt. gives mulighed for handel med udvalgs- og dagligvarer i området gennem en udvidelse af bydelscenterets afgrænsning. Det vil dog kræve et kommuneplantillæg og
en ny lokalplan.
3.4

Anvendelse, delområde D
• Boliger (etageboliger, tæt-lav boliger)
• Kulturelle formål
• Fritidsanlæg
• Undervisning*
• Institutioner
• Rekreative formål
• Tekniske anlæg.**
* Kun i den sydlige og vestlige del af delområdet.
** Tekniske anlæg primært til områdets lokale forsyning.

3.5

Anvendelse, delområde E
• Tekniske anlæg*
• Rekreative formål
• Kulturelle formål (museum, udstilling, galleri, kulturformidling o.l.)**
• Fritidsanlæg.
* Kun tekniske anlæg, der er nødvendige for Aalborg Kommunes vandforsyning.
Mobilantenneanlægget på toppen af bakken er ikke i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelsen for området, men anlægget er at
betragte som eksisterende lovlig anvendelse. I tilfælde af at anlægget skal genopføres kan dette kun ske, hvis områdets anvendelse som
rekreativt område (udsigtspunkt) ikke tilsidesættes, og hvis anlægget
udformes i overensstemmelse med pkt. 6.11.
** Anvendelsen til kulturelle formål gælder kun for bevaringsværdig
underjordisk vandtank (se pkt. 7.1 og bilag 3).
Anvendelsen af området skal generelt ske under hensyntagen til beskyttelsen af underjordiske tekniske anlæg.
Der findes en del underjordiske vandbeholdere og -ledninger i bakken
til brug for Aalborgs vandforsyning. Nogle delområder kan derfor ikke
bære fx bilkørsel på terræn. Beholder- og ledningsanlæg skal friholdes
for beplantning med dybtgående rødder.
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4. Udstykning
4.1

Udstykningsprincipper
Udstykning inden for lokalplanens delområde B, C og D kan ske efter
følgende principper:
•
•

Bygninger/bebyggelser kan udstykkes som sokkelgrunde.
Veje, stier og ubebyggede arealer kan udstykkes som en eller flere
selvstændige ejendomme.

Sokkelgrunde kan afgrænses således, at fællesarealer, p-arealer ol.,
der alene benyttes af ejerne/brugerne af en ejendom er omfattet.
Udstykning skal ske på baggrund af en godkendt helhedsplan og en
principiel udstykningsplan, der som minimum omfatter et helt delområde.
Helhedsplanen skal blandt andet belyse hvordan delområdets beboere
og brugere sikres adgang til friarealer, parkering, veje og stier.

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Bebyggelsens omfang
Delområde A og E kan ikke bebygges. Dog kan der i delområde E opføres bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse
jf. pkt. 3.5.
I delområde B, C og D kan der samlet opføres bebyggelse med et bruttoetageareal på max 90.000 m2. Byggemuligheden fordeler sig således
på de enkelte delområder:
Delområde B: Max 38.000 m2
Delområde C: Max. 27.000 m2
Delområde D: Max. 25.000 m2.
Her ud over kan en del af eksisterende færdigvarelager i delområde B
ombygges til parkeringshus (byggefelt for bevaringsværdig bygning jf.
bilag 2, dette svarer til i alt 7.800 m2).
Forudsætningen for, at byggemulighederne i delområde B og C kan udnyttes fuldt ud, er, at parkering som hovedprincip etableres i konstruktion, jf. pkt. 8.5.
Der kan i begrænset omfang ved dispensation overføres etageareal
mellem byggefelter. En dispensation forudsætter, at det med volumenstudier mv. kan godtgøres, at den ændrede disponering opfylder
lokalplanens formål. Her tænkes især på 1.4 om gode helheder, 1.5 om
Klimaboulevarden og 1.8 om byrum og udearealer.

5.2

Bebyggelsens placering, generelt (energioptimering)
Ny bebyggelse skal placeres og disponeres med henblik på at minimere
bebyggelsens samlede energiforbrug.
Hensigten er, at bebyggelsens placering skal fastlægges på grundlag
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af en integreret designproces hvor fx kompakthed, solorientering, god
dagslystilgang, passiv solvarme, placering af funktioner ud fra behov
for dagslys/skygge/køling afvejes og indtænkes.
5.3

Bebyggelsens placering, delområde B
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne, som vist i princippet på bilag 2.
Bebyggelsen skal fremstå som en sluttet randbebyggelse mod Sønderbro. Dog skal der i forbindelse med Klimaboulevarden etableres et slip i
bebyggelsen med det formål at tydeliggøre den blå-grønne forbindelse.
Der kan desuden etableres mindre slip i bebyggelseskanten, hvis det
har til formål at skabe arkitektonisk variation og af hensyn til stiforbindelser. Bebyggelseskanten langs Sønderbro skal minimum for hver 50
meter varieres med slip, frem- og tilbagerykninger eller andre arkitektoniske virkemidler.
Bebyggelsen langs Poul Larsens Vej og Visionsvejs forlængelse mod
syd skal i princippet placeres med facader parallelt med gadelinie og i
en afstand på ca. 10 meter fra denne.
Hensigten er at bebyggelsen skal medvirke til at danne veldefinerede
gaderum. Princippet er illustreret på illustrationsplanen i bilag 4.
Mod Sønderbro og Poul Larsens Vej kan bygningsdele i mindre omfang
etableres fremskudt ud over byggefeltet fra 1. sal og op.
Bebyggelse skal placeres således, at der inden for den på bilag 2 viste
Klimaboulevard sikres areal til etablering af synlige urbane LAR-løsninger, der tydeliggør Klimaboulevarden som et forløb af grønne og blå byrum gennem delområdet.
Der skal sikres stiforbindelser gennem byggefelter, som vist i princippet
på bilag 3.
Ifht. placering af bebyggelse henvises generelt til illustrationsplanen i
bilag 4, som viser et eksempel på hvordan lokalplanens bebyggelsesprincipper kan udmøntes.

5.4

Bebyggelsens placering, delområde C og D
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne. Der skal sikres areal til Klimaboulevarden i form af et tværgående grønt og blåt rekreativt forbindelsesrum, som vist i princippet på bilag 2. Den 10 meter
brede bufferzone på begge sider af den primære Klimaboulevard skal
indrettes delvist som en del af Klimaboulevarden. Klimaboulevarden
skal i sin færdige form fremstå med varierende bredde, men må ingen
steder være smallere end 20 meter.
Det er hensigten at skabe en vis fleksibilitet ifht. det konkrete forløb af
Klimaboulevarden afstemt efter disponeringen af de konkrete byggeprojekter, som aktuelt er ukendt.
Klimaboulevarden skal have følgende samlede minimumsareal.
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Delområde C: 2000 m2
Delområde D: 4000 m2.
Bebyggelsen skal placeres så der opstår et harmonisk og oplevelsesrigt samspil med de landskabelige plateauer og skrænter. Dette gælder
bebyggelsesretninger, mulighed for kig til skrænter og rumdannelser.
Skyggekast fra skrænten mod Vandværksparken skal desuden indtænkes med henblik på at sikre tilfredsstillende dagslysforhold.
Bebyggelsesstrukturer skal åbne sig mod Klimaboulevarden og medvirke til at danne et veldefineret landskabsrum omkring denne.
Bebyggelsen langs Visionsvejs og Alexander Foss Gades forlængelser
mod syd skal i princippet placeres med facader parallelt med gadelinie
og i en afstand på ca. 10 meter fra denne.
Der skal sikres kig til Kraftcentralen ved ankomsten til Poul Larsens Vej
fra Sønderbro, som vist i princippet på bilag 3.
Der skal sikres kig fra Klimaboulevarden til landskabsafgrænsende
skrænter og naboområder, som vist i princippet på bilag 3.
Der skal sikres stiforbindelser gennem byggefelter, som vist i princippet
på bilag 3.
Ifht. placering af bebyggelse henvises desuden til illustrationsplanen i
bilag 4, som viser et eksempel på, hvordan lokalplanens bebyggelsesprincipper kan udmøntes.
5.5

Bebyggelsesskala - generelt
For lokalplanområdet som helhed ønskes bebyggelsesskalaen varieret i
spændet mellem 2 og 9 etager med henblik på at skabe et oplevelsesrigt byområde, der bliver gradvist mere urbant fra øst og syd mod vest
og nord, og som skalamæssigt spiller godt sammen med bebyggelsen i
naboområder.
Bebyggelsen skal disponeres således, at der skabes en bymæssig markering i form af en skalamæssig kulmination i den midterste nordlige
del af lokalplanområdet omkring ankomstpladsen og i tilknytning til
Mølleriet og Ditlev Bergs Vej.
Byggemulighederne er nærmere beskrevet herunder med henvisning til
de på bilag 2 viste byggefelter.

Principsnit nord-syd i delområde B - udkast

11. Juni 2014
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7
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Principsnit nord-syd i delområde D - udkast
11. Juni 2014
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Principsnit nord-syd, delområde D

5.6
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Lokalplanområde

6

Højder - delområde B
Varierende bygningshøjder: 9,5-21 meter. Punktvis op til 29 meter i
område markeret med signaturen "høj bebyggelsesskala" på bilag 2.
Hensigten er en generel bebyggelseskala på 2-5 etager men med mulighed for gradvis og/eller punktvis stigning til 7 etager to steder.

5.7

Højder - delområde C
Varierende bygningshøjder: 9,5-21 meter. Punktvis op til 35 meter i
område markeret med signaturen "høj bebyggelsesskala" på bilag 2.
For bygningsdele der ligger mere end 21 meter over terræn må grundplanets areal ikke overstige 300 m2. Bygningsetager, der ligger mere
end 21 meter over terræn, kan maksimalt have et samlet etageareal
på 600 m2 ialt fordelt 2, 3 eller 4 etager.
Hensigten er, at skabe en særlig bymæssig markering af ankomstpladsen i form af et punkthus på syd for pladsen. Der lægges vægt på at
sikre et slankt hus men med en vis fleksibiltet i udformningen.

5.8

Højder - delområde D
Varierende bygningshøjder: 7,5-18 meter stigende i retning fra nord
mod syd og øst mod vest. I områder med signaturen "lav bebyggelsesskala" på bilag 2 må bygningshøjden ikke overstige 11 meter. I område
markeret med signaturen ”høj bebyggelsesskala” kan der bygges i op
til 32 meter i et enkelt punkt.
Hensigten er, at bebyggelseskalaen langs skrænterne skal danne en
god helhed med bebyggelsen i naboområdet ovenfor skrænten. På
hjørnet mod Ditlev Bergs Vej og Mølleriet ønsket skabt en bymæssig
markering i form af en gradvis og/eller punktvis stigning til 7-9 etager.
For bygningsdele der ligger mere end 21 meter over terræn må grundplanets areal ikke overstige 300 m2. Bygningsetager, der ligger mere
end 21 meter over terræn, kan maksimalt have et samlet etageareal
på 600 m2 ialt fordelt 2, 3 eller 4 etager.

5.9

Sikring mod oversvømmelse, delområde B og C
Evt. kælderetager skal sikres mod oversvømmelse eller kunne tåle at
blive oversvømmet.
Områderne har høj grundvandsstand og kan desuden være oversvømmelsestruede i forbindelse med ekstremregnssituationer.
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5.10 Etagehøjde i stueetagen i delområde B og C
Stueetagen i ny erhvervsbebyggelse skal udføres med en højde på
mindst 4,0 m. målt fra overkant gulv til underkant loft.
5.11 Bevaring og nedrivning, delområde B og C
En del af Færdigvarelageret med tilhørende udendørs rampeanlæg er
udpeget som en bevaringsværdig bygning, der kan bevares og genbruges (se bilag 2).
Hensigten er en delvis bevaring og ombygning til parkeringshus. Se også bevaringsstrategi pkt. 6.6.
Øvrige eksisterende bygninger i delområder B og D kan nedrives.
5.12 Boligstørrelser
Minimum 50% af boligerne i de enkelte byggefelter skal være større
end 80 m2 bruttoetageareal.
Formålet med bestemmelsen er at fremme social bæredygtighed gennem et varieret boligudbud i bydelen samlet set. Baggrunden er, at der
i nabolokalplanområder på Eternitten er opført mange små lejeboliger.
Der kan dispenseres fra bestemmelsen i et konkret byggefelt, hvis det
kan godtgøres, at bestemmelsen overholdes for flere byggefelter samlet set.

6. Bebyggelsens udseende
6.1

Udseende og materialer, generelt
Ny bebyggelse skal udformes med en eksperimenterende tilgang og
i et nutidigt formsprog. Arkitektur, materialer og farver skal skabe en
god helhedsvirkning indenfor det enkelte delområde og i forhold til naboområder.
Byomdannelsesområdet Eternitten er i kommuneplanen udpeget som
arkitektonisk eksperimentarium, og dette har i høj grad sat sit præg
på arkitekturen i i lokalplanområde 4-2-107. Hensigten er at videreføre
denne tradition i det aktuelle lokalplanområde.

Traditionen for arkitektoniske eksperimenter ønskes videreført i lokalplanområdets bebyggelse. Mod
Sønderbro og Poul Larsens Vej skal
bebyggelsen gives en særlig markant udformning.

Arkitektur, der formidler en bygnings funktionalitet, kan være med
til at gøre et område med store
erhvervsenheder oplevelsesrigt.
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Facadeudformning, størrelse af glaspartier og rumgeometri skal afveje
hensyn til minimering af overophedning om sommeren, minimering af
varmetab om vinteren, sikring af tilstrækkelig dagslystilførsel om vinteren og mulighed for naturlig ventilation om sommeren.

Et punkthus syd for ankomstpladsen i delområde C skal medvirke
til at markere afslutningen af bydelscenteret arkitektonisk.

6.2

Skærpede krav langs Sønderbro og Poul Larsens Vej
Ny bebyggelse langs Sønderbro og Poul Larsensvej skal gives en særlig
markant udformning, der lever op til den synlige beliggenhed. Der stilles desuden skærpede krav til at ny bebyggelse danner gode arkitektoniske helheder med øvrige bebyggelser langs de pågældende veje.

6.3

Arkitektur, delområde B
Ny bebyggelse skal mht. skala, formsprog og materialevalg medvirke
til at skabe arkitektonisk variation indenfor delområdet. Store volumener skal i bebyggelsens udformning opdeles visuelt eller tilføjes markante arkitektoniske brud, fx således at bygningens funktionalitet formidles visuelt.

6.4

Arkitektur, delområde C
Ny bebyggelse syd for Ankomstpladsen skal medvirke til at skabe en
rumlig afrunding af pladsen og skal arkitektonisk markere den sydlige
afslutning af bydelscenteret. Huset skal fremstå med en slank form og
et markant formsprog fx i form af form af forskydninger af volumener.
Bebyggelsen skal udformnes med respekt for helhedsvirkningen med
kraftcentralen og den øvrige bebyggelse omkring ankomstpladsen.
Bebyggelse i tilknytning til Klimaboulevarden skal visuelt orientere og
åbne sig mod dennes blå og grønne kvaliteter.

6.5

Facadeudformning i stueetager, delområde B og C
Erhvervsfacader mod fodgængerorienterede gader, pladser og passager
samt ankomstarealer (kundeparkering o.l.) skal i stueetagen have en
åben og aktiv karakter. Stueetagens facadematerialer og udformning
skal medvirke til at skabe oplevelsesrige byrum.

Der lægges vægt på at skabe oplevelsesrige byrum - blandt andet
ved at ofre stueetagernes udformning særlig opmærksomhed.
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Stueetager i boligbyggeri mod fodgængerorienterede byrum skal mht.
facadematerialer og udformning medvirke til at skabe oplevelsesrige
og opholdsvenlige byrum. I forbindelse med fællesrum o.l. i stueetagen
skal facaden have en åben karakter.
Der lægges vægt på, at facadeudtrykket i stueetagen medvirker til at
gøre de tilknyttede byrum rare at færdes og opholde sig i. Hensigten er
at fremme et levende bymiljø. Den åbne, aktive karakter kan fx skabes
med glaspartier, indgangssituationer o.l. I facadeudformningen kan der
fx arbejdes med at fremme oplevelsesrigdom i form af en særlig fremhævning af facadepartier, etablering af nicher, bygningsfremspring og
stor detaljerigdom.
6.6

Bevaringsstrategi for færdigvarelageret
Bygningens overordnede struktur, grundform (herunder shedtage) og
konstruktioner kan bevares. Eksisterende etager kan opdeles med et
ekstra etagedæk hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt ifht. den ønskede brug af bygningen.

I delområde D skal bebyggelsens udformning medvirke til at understøtte veldefinerede og trygge nærmiljøer omkring områdets blå og grønne kvaliteter.

Januar 2015 • Side 27

Planbestemmelser
Lokalplan 4-2-111
Den sydvestlige del af Eternitten og Vandværksparken

Eksisterende facader kan nedrives og erstattes med nye. Synlige facadepartier skal beklædes med lette facadematerialer, der kontrasterer
de bastante betonkonstruktioner (fx glas eller metal).
Eksisterende indendørs og udendørs transportstrukturerer i form af
rampeanlæg mv. skal bevares og genbruges.
Der lægges vægt på at bygning og rampeanlæg bevares under hensyntagen til dens anvendelse til nye formål. Derfor kan bevaring fraviges
helt eller delvist, fx hvis det er nødvendigt for bygningens funktionalitet, af hensyn til støjafskærmning og for at kunne overholde vejlovgivningens krav.
6.7

Arkitektur, delområde D
Ny bebyggelse skal fremstå som en parkbebyggelse i grøn bund. Bebyggelser skal udformes så de understøtter lokale fælleskaber og et
trygt nærmiljø. Bebyggelse skal visuelt orientere og åbne sig mod Klimaboulevardens blå og grønne kvaliteter - dog under hensyntagen til
privatlivet omkring boligen.

6.8

Særlige hensyn i forbindelse med højt byggeri
Ved bebyggelse i 6-9 etager skal der varetages et særligt hensyn ifht.
at sikre, at bebyggelsen ud fra en helhedsvurdering bidrager positivt til
bymiljøet.
Højt bebyggeri skal udformes under hensyntagen til skyggekonsekvenser for nabobygninger og -byrum.
Bygninger i 6-9 etager skal i basen eller ved indpasning i en samlet
bebyggelsesstruktur udformes således, at der sikres god vindkomfort
samt en god æstetisk og rumlig oplevelse af byrummet i gadeniveau.

6.9

Grønne tage og facader, Klimaboulevarden
Ny bebyggelse i tilknytning til Klimaboulevarden (se bilag 2) skal udformes med facadebeplantning, grønne tage, taghaver eller andre virkemidler, der understøtter den grønne karakter.

6.10 Skiltning, delområde A, B og C
I sidearealerne til Poul Larsens Vej ved Sønderbro kan der placeres en
fælles pylon for funktioner, der vejbetjenes via denne vejadgang. Pylonens højde må ikke overstige 6 meter (skilteflade max. 10 m2), og den
må ikke virke visuelt dominerende ifht. bagvedliggende bebyggelse.
Der kan desuden opsættes en pylon ved indkørslen til Visionsvejs sydlige forlængelse til fælles skiltning for funktioner i delområde B og C.
Pylonens højde må ikke overstige 3 meter (skilteflade max. 3 m2).
Der kan opsættes et henvisningsskilt ved hver indkørsel til en kundeparkeringsplads eller lignende langs Visionsvej og Alexander Foss Gades forlængelser. Henvisningsskiltet skal være fælles for flere virksomheder, hvis der er tale om en fælles indkørsel. Henvisningsskilte kan
max have en højde på 2,5 m (skilteflade max. 2 m2).
Eksempel på pylon til fælles skiltning for funktioner i området.

I det enkelte gårdrum kan der desuden i nødvendigt omfang opsættes
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mindre anvisningsskilte, som anviser indgangen til den enkelte virksomhed. Anvisningsskilte kan max. have en højde på 1,5 m (skilteflade
max. 1 m2).
Langs veje og offentligt tilgængelige byrum er der mulighed for at skilte med en virksomheds navn og logo på/i bygningsfacaden. Skiltningen
skal være tilpasset bygningens arkitektur og byrummets skala.
Eksempel på skiltning på facade.

Fx ved at facadeskiltningen fra starten er indtænkt som en integreret
del af arkitekturen eller ved opsætning af løse bogstaver/logo på facaden eller bag en glasfacade.
På udvalgte bygningsfacader mod Sønderbro kan der gives mulighed
for midlertidig skiltning. Udpegning af facader skal ske på grundlag af
en forhåndsdialog med Aalborg Kommune om formål, varighed og udformning.

Eksempel på skiltning bag glas

Skiltning kan fx ske digitalt med brug af projektor/laser, som bannere
eller lign. I en forhåndsdialog vil Aalborg Kommune lægge vægt på, at
den midlertidige skiltning i omfang og udformning ikke virker forstyrrende for trafikafviklingen, og at den understøtter oplevelsen af Eternitten som et kvalitetsrigt byområde med sin egen identitet.
Der kan kun skiltes med henblik på vejvisning/orientering.
Dette gælder dog ikke midlertidig skiltning, som fx også kan have til
formål at brande og synliggøre aktiviteter bydelen.
Skiltning og reklamering iøvrigt må ikke finde sted. Dette gælder alle
øvrige fritstående skilte, facadereklamer, bannere, skilte på tagflader,
reklameflagstænger o.l.
6.11 Indpasning af tekniske anlæg, delområde E
Indpasning af tekniske anlæg i Vandværksparken skal ske under hensyntagen til områdets landskabelige, biologiske og rekreative værdier.
Tekniske anlæg kan indpasses på følgende måder:
• som landskabsintegrerede men synlige arkitektoniske elementer,
• som skjulte anlæg, integreret i et samlet projekt for beplantning og
terrænbearbejdning.
Hensigten er, at synlige tekniske anlæg skal gives en markant udformning, der tilfører området oplevelsesmæssig værdi. I det omfang at
skjulte tekniske anlæg nødvendiggør ændringer af terrænforhold og/
eller beplantning skal det det samlede projekt for det tekniske anlægs
indpasning medvirke til at øge området rekreative og landskabelige
værdier. Eksisterende mobilantenneanlæg på toppen af Vandbakken
ønskes fjernet eller ændret, så der er overensstemmelse med ovenstående bestemmelser.
6.12 Skiltning, delområde D og E
Skiltning og reklamering må ikke finde sted. Dog kan der på grundlag
af en konkret vurdering gives mulighed for at opsætte enkelte orienteringsskilte med en højde på max. 1,5 m (skilteflade max. 1 m2).
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6.13 Ventilationsafkast
Ventilationsafkast skal udføres som en integreret del af bebyggelsens
arkitektur eller placeres, så de ikke er synlige fra nabobebyggelser, offentligt tilgængelige friarealer og vejarealer.
6.14 Solceller
Solceller o.l. skal integreres i bygningsarkitekturen og må ikke give
blændingsgener for omgivelserne.
6.15 Belysning
Udvalgte bygninger, bygningsdele, belægningsdele, landskabselementer og beplantning i delområde A, B, C og D kan markeres med effektbelysning, hvis dette sker som en integreret del af bygnings- og/eller
landskabsarkitekturen i delområdet. Funktionsbelysning skal udføres på
baggrund af et samlet belysningskoncept, der skaber en god helhedsvirkning med belysning i naboområder.
I delområde E kan der ikke etableres belysning.
For inspiration til belysningsdesign på Eternitten henvises til kvalitetsprogrammet "Village 21 - fra eternitfabrik til vidensfabrik", der er et
bilag til lokalplan 4-2-107.
Miljøfølsomme anvendelser i delområde B og C skal sikres mod evt.
lysgener fra parkeringshus i delområde B.

7. Ubebyggede arealer
7.1

Værdifuld kulturarv
I lokalplanområdet er udpeget følgende landskabelige og grønne bevaringsværdier:
• Skrænten mellem Vandværksparken og Eternitten jf. bilag 3.
• Eksisterende træer langs Sønderbro jf. bilag 3.
• Underjordisk vandbeholder i Vandværksparken jf. bilag 3.
Udpeget værdifuld kulturarv skal som udgangspunkt bevares. Der må
ikke foretages indgreb i udpeget værdifuld kulturarv i form af helt eller delvis fjernelse, nybyggeri, anlægsarbejde, terrænbearbejdning ol.
uden Aalborg Kommunes tilladelse.
Den underjordiske vandbeholder skal bevares og åbnes for offentligheden, i det omfang at det er teknisk og økonomisk muligt.

7.2

Områdetyper
De ubebyggede arealer opdeles i følgende områdetyper:
• Den grønne kant (pkt. 7.3).
• Bevaringsværdig skrænt (pkt. 7.4).
• Offentligt tilgængelige friarealer i form af Klimaboulevarden og
Vandværksparken. (pkt. 7.5, 7.6 og 7.10).
• Fælles opholdsarealer til brugerne i en bebyggelse (pkt. 7.7).
• Private opholdsarealer til den enkelte enhed. (pkt. 7.8).
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7.3

Den grønne kant, delområde A, B og C
Det på bilag 2 viste område langs Sønderbro og Poul Larsens Vej udlægges som en sammenhængende grøn kant.
Hensigten er dels at give Eternitten en markant grøn profil ud ad til,
dels at formidle overgangen mellem bebyggelse og vejrum for derved
at tilføre "storskala"-byrummet menneskelig dimension.

Punktet hvor Klimaboulevarden
møder Sønderbro skal blandt andet
markeres med et landskabsintegreret vådt forsinkelsesbassin som
det, der er etableret i området
nord for.

Den grønne kant skal anlægges og tilplantes på grundlag af en sammenhængende beplantningsplan med følgende elementer:
• Bevaring af eksisterende træer langs Sønderbro (se bilag 3).
• Etablering af åbne, landskabsintegrerede forsinkelsesbassiner samt
et særligt beplantningsmæssigt volumen i punktet, hvor Klimaboulevarden møder Sønderbro.
• Grupper af træer, buske og urter, indplaceret så der opnåes en god
helhedsvirkning med bebyggelsen, beplantningen på den modsatte
side af Sønderbro og beplantningen nord for Poul Larsens Vej.
Det er hensigten at skabe en markant visuel markering på tværs af
Sønderbro, ved at lokalplanområdets Klimaboulevard møder det grønne
omkring Østre Landgrøft, og der samtidig etableres et forstærket,
frodigt beplantningsvolumen og et forsinkelsesbasin med permanent
vandspejl på dette sted.
Syd for ankomstpladsen skal den grønne kant udformes med en mere
urban grøn karakter der danner en god helhedsvirkning med ankomstpladsens øvrige sidearealer. Byrummets samlede udformning skal her
medvirke til at koble byggeri i den nordlige del af delområde C naturligt
sammen bydelscenteret visuelt og funktionelt for bløde trafikanter.
Kig til Kraftcentralen fra Sønderbro skal sikres jf bilag 3.
Beplantningen skal fremstå naturlig og frodig og underbygge et engog ådalstema. Der skal fortrinsvist bruges hjemmehørende arter, som
kan iblandes enkelte eksotiske arter. Artsdiversitet skal sikre mod samlede frafald i beplantningerne i tilfælde af fx sygdomsudbrud eller klimaændringer.
Træarter kan f.eks. være en blanding af store markante arter som
Eg (Quercus petraea), Ær (Acer pseudoplatanus), Småbladet lind (tilia
cordata), Pil (Salix alba) og evt. Platan (Platanus acerifolia) som ses i
området, samt mindre arter som Navr (Acer campestre), Alm. Hvidtjørn (crataegus laevigata), Skovfyr (pinus sylvestris), Rødel (alnus
glutinosa).
Buske kan være f.eks. Seljepil (salix caprea), alm. Hyld (Sambucus
nigra), Hunderose (rosa canina), alm. Benved (Euonymus europaeus),
Kvalkved (Viburnum opulus) og Syren (syrenga vulgaris).
Urter kan f.eks. være græs/urteblandinger med fortrinsvist hjemmehørende arter af urter såsom Okseøje (Leucanthémum vulgáre), Kællingetand (Lotus corniculátus), Blodrød storkenæb (Geránium sanguineum) samt på fugtige steder mere sumpprægede arter som Alminde-
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lig Mjødurt (Filipendula ulmaria), Eng-nellikerod (Geum rivale ) og Gul
Iris (Iris pseudacorus).
7.4

Bevaringsværdig skrænt, delområde C og D
Den bevaringsværdige skrænt jf. bilag 3 skal fremstå som et synligt og
sammenhængende grønt landskabselement. Terrænregulering må ikke
sløre dette.
Eksisterende beskyttet natur (overdrev) jf. naturbeskyttelseslovens § 3
skal bevares (se bilag 3). Rekreativ brug og pleje skal understøtte dette.
Blottede kalkskræntpartier kan tilplantes med kalkelskende vegetation.
Fx flerårig vildengblanding af danske urter, som er naturligt hjemmehørende på næringsfattige kalkoverdrev (Gulaks, Klinte, Kornblomst,
Tjærenellike, Kodriver, Blåklokke, Hjertegræs ol.). Vildengblanding kan
suppleres med kalkelskende buske (Klitrose, Havtorn, Slåen ol.).
Der skal etableres forbindelser mellem terrænniveauer i form af trapper
eller som landskabsintegrerede stier i skrænten. Den principielle placering af stiforbindelserne er vist på bilag 3.

7.5

Klimaboulevarden, delområde B
Der skal sikres areal til Klimaboulevarden i form af et sammenhængende forløb af urbane, grønne byrum jf. bilag 2. Som en vestlig afslutning på Klimaboulevarden skal der skabes et markant grønt og blåt
punkt ved Sønderbro, jf. markeret område på bilag 3.
Klimaboulevardens byrum skal udformes med en kombination af fast
belægning, LAR-løsninger, plantebede, træer og trægrupper.
De urbane, grønne byrum skal være offentligt tilgængelige friarealer

I delområde B skal Klimaboulevarden udformes som et netværk af byrum med en kombination af fast belægning, urbane
LAR-løsninger, regnbede, træer og gode opholdsmuligheder.
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I delområde C og D skal Klimaboulevarden udformes med en frodig, naturnær karakter og landskabsintegrerede LAR-løsninger. Klimaboulevarden skal have et knækket forløb der skaber god vindkomfort og oplevelsesrige rekreative muligheder.

og tjene som ankomstarealer for funktioner i området samt udendørs
opholdsarealer for beboere, ansatte og besøgende. Der skal således
sikres arealer med god opholdskomfort i form af sol, skygge, læ, veldefinerede rum, beplantning samt kanter og inventar der inviterer til at
stå og sidde. Offentligt tilgængelige friarealer må ikke indhegnes eller
på anden måde lukkes af, men skal stedse være tilgængelige for offentligheden.
7.6

Klimaboulevarden, delområde C og D
Klimaboulevarden skal fremtræde med en frodig og naturnær karakter,
hvor rumdannende beplantninger i flere lag (urter, græsser, buske og
træer) og synlige landskabsintegrererde LAR-løsninger tilsammen danner et rumligt forløb med interessante kig og retningsskift.
Der lægges vægt på at undgå lange ubrudte retlinede strækninger med
henblik på at skabe god vindkomfort.
Funktionelt skal Klimaboulevarden tjene som et offentligt tilgængeligt
friareal. Udvalgte steder skal der etableres muligheder for at opleve og
lege med vand og natur. Der skal desuden etableres en gennemgående
rekreativ stiforbindelse, som vist i princippet på bilag 3. Der skal sikres
steder med god opholdskomfort i form af sol, læ, skygge, rumdannende beplantning og inventar, der inviterer til at sidde.
Offentligt tilgængelige friarealer må ikke indhegnes eller på anden måde lukkes af, men skal stedse være tilgængelige for offentligheden.
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7.7

Fælles opholdsarealer
I tilknytning til de enkelte erhvervs- og boligbebyggelser skal der sikres
areal til udendørs fælles opholdsareal.
De fælles opholdsarealer skal etableres således, at brugerne sikres
kvalitetsfyldte og klimavenlige opholds- og aktivitetsmuligheder afstemt efter de ønskede målgruppers behov. Legepladser til mindre børn
skal placeres i umiddelbar tilknytning til boligerne.
Fælles opholdsarealer kan placeres på terræn, på dæk eller som tagterrasser eller taghaver.
I delområde C og D skal karakter, indretning og beplantning af de fælles opholdsarealer på terræn medvirke til at formidle overgangen mellem den offentligt tilgængelige Klimaboulevard og det private rum omkring boligen.

Udvalgte steder skal der skabes
mulighed for leg med vand.

Fx ved at give arealerne en gradvis mere park- og havelignende karakter jo tættere på boligen man er. Tæt på boligen kan der f.eks. anvendes klippede hække af Naur (acer campestre) og flere eksotiske haveplanter såsom Uægte Jasmin (philadelphus) og Spiraea (Spiraea) etc.
Der kan etableres nyttehaver til beboerne som en del af de fælles opholdsarealer.

Regnvandsbassinet inderst i
delområde D er etableret, men
sammenhængen med omgivelserne og den rekreative brug
skal forbedres.

7.8

Private opholdsarealer
Til alle boliger skal der etableres solorienterede private opholdsarealer i
form af haver, terrasser eller altaner minimum svarende til 15% af etagearealet. De private opholdsarealer kan afskærmes med henblik på at
sikre privathed og læ. De kan evt. etableres på tag eller dæk.

7.9

Rekreativt regnvandsbassin, delområde D
Det eksisterende regnvandsbassin i den østlige del af delområde D skal
fremstå som en integreret del af Klimaboulevarden og udgøre dennes
afslutning mod øst.
Regnvandsbassinet skal tilplantes med sumpvegetation. Beplantningen
på de arealer, der ikke har permanent vandspejl, skal kunne tåle at tørre ud. Kanter og omgivelser til regnvandsbassinet skal beplantes så der
skabes god overgang til omgivende skrænters og Klimaboulevardens
vegetation.
Området skal indrettes til rekreativ brug, herunder opholdsmuligheder,
muligheder for leg med vand og stiforbindelser jf. bilag 3.

7.10 Vandværksparken, delområde E
Vandværksparken udlægges som offentligt tilgængeligt friareal med høj
biodiversitet og en variation af rekreative aktivitetsmuligheder. Der skal
udarbejdes en plejeplan der sikrer den ønskede karakter over tid.

Vandværksparken skal gøres mere
tilgængelig som udsigtspunkt.

Eksisterende registreret beskyttet natur (overdrev) jf. naturbeskyttelseslovens § 3 skal bevares (se bilag 3). Rekreativ brug og pleje af området skal understøtte dette.
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Udsigt over Aalborg fra Vandværksparken - en overset rekreativ perle
i byen.

Kanten af skrænten omkring Vandværksparken skal generelt gøres tilgængelig for umotoriseret rekreativ færdsel. Den øverste top skal være
tilgængelig og indrettes som udsigtspunkt (se bilag 3). Pleje, udtynding
af beplantning mv. skal sikre udsigtsmuligheder. Der skal desuden sikres et tilgængeligt udsigtspunkt på skrænten for enden af Alexander
Foss Gades forlængelse.
I Vandværksparken kan der foretages terrænregulering med henblik på
at skabe bedre visuel og funktionel sammenhæng med Refugiet i lokalplanområde 4-2-105. Der kan desuden foretages terrænregulering i
forbindelse med vandforsyningsanlæg. Parkens nordøstligste punkt skal
fastholdes som højdefixpunkt og udsigtspunkt.
Den tætte træbevoksning på den højeste del skal bevares, men iøvrigt
kan der ske udtynding og rydning af beplantning med henblik på at
skabe bedre visuel og funktionel sammenhæng med naboområder. Afskærmende beplantning mod private haver i Frydendal skal bevares.
Der lægges vægt på at Vandværksparken stadig på afstand opleves
som en af "Aalborgs grønne toppe".
Ny beplantning skal indplaceres under hensyntagen til underjordiske
tekniske anlæg.
Funktionelt skal området indrettes med større rum til fællesaktiviteter
for beboere i naboområder og med aktivitetsmuligheder der udnytter
det særlige terræn.
Fx bålplads, festplads, kælkebakke, skilift mv.
Offentligt tilgængelige friarealer må ikke indhegnes eller på anden måde lukkes af, men skal stedse være tilgængelige for offentligheden.
Undtaget er dog evt. afskærmning omkring tekniske anlæg, som er
nødvendige af sikkerhedshensyn eller af hensyn til omgivende friarealers funktionelle og æstetiske kvalitet. Evt. afskærmning skal fremstå
som levende hegn.
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Eksisterende hegn i området ønskes fjernet.
7.11 Terrænbearbejdning
Overskudsjord fra bygge- og anlægsarbejder i området kan nyttiggøres
som en del af en landskabsbearbejdning med henblik på:
• at understøtte oplevelsen af Klimaboulevardens rumlighed.
• at fremme LAR-løsninger.
• at skabe beskyttede og veldefinerede opholdsmuligheder.
• at afskærme parkeringsarealer.
• at afskærme mod trafikstøj.
Terrænbearbejdning må ikke sløre landskabets opdeling i skrænter og
plateauer.
Forud for terrænbearbejdning skal der udarbejdes en samlet terrænbearbejdningsplan for det pågældende delområde, som skal godkendes af
Aalborg Kommune.
Der kræves en særskilt godkendelse forud for nyttiggørelse af forurenet overskudsjord.
7.12 Biodiversitet
Udformningen af de ubebyggede arealer skal generelt medvirke til at
øge områdets biodiversitet. Dette skal ske på følgende måder:
• Begrænse omfanget af befæstede arealer mest muligt.
• Naturprægede LAR-løsninger.
• Beskytte og fremme stedstypisk vegetation,
• Fremme artsrig beplantning i mange lag og skalatrin.
• Planlægge og fremme en variation af biotoper
• Bevare eksisterende værdifuld beplantning.
• Ekstensiv pleje af arealer.
Ud over de udpegede bevaringsværdige træer langs Sønderbro findes
andre træer og samlede beplantninger, som (fx pga volumen eller art)
kan være værdifulde i nye sammenhænge. Bevaring af eksisterende
beplantning skal generelt overvejes i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter.
Med en variation af biotoper forstås fx soleksponerede, varme områder
med højt græs vekslende med skyggefulde, fugtige områder med tæt
busk- eller træbevoksning. Områder med fritvoksende træer og områder med tæt træbevoksning, der får lov til at passe sig selv.
7.13 Grønne parkeringspladser
Terrænparkering skal udføres med vandgennemtrængelig belægning
(fx græsarmering) med integrerede felter til træer, buske, græsser og/
eller LAR- løsninger. Felternes areal skal minimum være 5 m2 pr. træ
pr. ca. 200 m2 parkeringsareal, svarende til ca. 1 træ pr. 10 P-pladser.
7.14 Byinventar delområde A, B, C og D
Der skal fastlægges et fælles design for byinventar, der er koordineret
med byinventar i naboområder.
Terrænparkering skal udformes
som grønne parkeringspladser.

For inspiration til design af byinventar på Etenitten henvises til kvali-
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tetsprogrammet "Village 21 - fra eternitfabrik til vidensfabrik" (bilag til
lokalplan 4-2-107) og kvalitetsprogrammet for Eternittens boligområde
(bilag til lokalplan 4-2-105).
7.15 Udendørs oplag
Oplag må ikke ske uden for bygninger eller særligt afskærmede arealer.
7.16 Plan for Klimaboulevarden og fælles opholdsarealer
Inden et anlægsarbejde påbegyndes skal der udarbejdes en detaljeret
indretnings- og beplantningsplan for Klimaboulevarden i det pågældende delområde og de fælles opholdsarealer som knytter sig til det pågældende byggeprojekt. Planen skal godkendes af Aalborg Kommune.
Etablering af alment tilgængelige rekreative arealer kræver desuden
forudgående tilladelse efter jordforureningsloven.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Vejadgang
Vejadgang skal etableres fra Sønderbro via Poul Larsens Vej og Alexander Foss Gades forlængelse, som vist i princippet på bilag 3.
Design af vejadgange skal ske i en afvejning mellem trafikafvikling,
trafiksikkerhed samt æstetiske og rumlige hensyn ifht. byrummet. Vejadgange skal som udgangspunkt udformes som byrundkørsler.
Der kan evt. dispenseres fra dette, hvis det kan dokumenteres at andre
løsninger er mere hensigtsmæssige, både hvad angår trafikafvikling,
trafiksikkerhed og byarkitektur. Arealforbruget til vejanlæg ønskes begrænset mest muligt.

8.2

Veje
Veje skal gives et forløb, som vist i princippet på Bilag 3.
Der reserveres areal til forlængelse af vej gennem delområde D, som
vist i princippet på bilag 3, med henblik på at sikre mulighed for busbetjening af bydelen. Ind til vejen busvejen skal etableres udlægges dette
areal som grøn bufferzone og tilplantes, så der opnåes en god helhedsvirkning med bevaringsværdige skrænter jf. pkt. 7.4.
Vejene udlægges i en bredde på ca. 12,0 m med ca. 6,0 m kørebane.
Hvor vejen ender blindt skal der være vendemulighed for en 10 m lastbil.
Afvanding af vejene skal ske i form af LAR-løsninger.
Ved projektering af vejen skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne, ligesom vejen skal være beregnet for en
trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for hindringer.

8.3

Shared space, delområde B, C og D
Vejadgang til parkering i de enkelte delområder skal ske i form af shared space arealer for biler og bløde trafikanter. De skal udlægges og
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anlægges som opholds- og legeområder efter færdselslovens bestemmelser.
Ved shared space forstås et uopdelt gaderum, der anvendes til både
kørende og gående trafik samt til ophold og fysiske aktiviteter. Færdsel
skal foregå på de bløde trafikanters præmiser.
8.4

Stier
Der skal sikres areal til stiforbindelser, som vist i princippet på bilag 3.
Der skal desuden sikres mulighed for trafiksikker og handicapvenlig
færdsel for bløde trafikanter langs veje.
I design af stier skal der skelnes mellem
• hovedstier med vægt på effektiv færdsel og god sammenhæng til
kollektiv transport og byens stistruktur iøvrigt.
• Øvrige stier med vægt på oplevelsesmuligheder og rekreativ sammenhæng i området og med naboområder.
Hovedstier skal som hovedprincip udlægges i 4,0 m bredde, som vist
på bilag 3. Stier skal anlægges med en stibelægning på mindst 3,0 m
og fremtræde med jævn handicapvenlig overfladebelægning.
Der kan være steder, hvor der ikke er plads til en 4 m bred sti - fx i
forbindelse med Færdigvarelageret. Her kan der dispenseres fra breddekravet, såfremt en forbindelse med god fremkommelighed kan sikres
på anden vis.
Øvrige stier kan anlægges i varierende bredde og udformning afhængig
af den landskabelige og bymæssige sammenhæng de indgår i.
På skrænter vil rekreative stier fx kunne udformes som trapper. I forbindelse med Klimaboulevarden kan stier fx udformes med hårdtstampet grus eller som trampestier i delområde D og som urbane passager
med fast belægning i delområde B.

8.5

Parkeringsprincipper
Der skal udformes samlede parkeringsløsninger for delområderne B og
C med henblik på at udnytte mulighed for dobbeltudnyttelse.
I delområde B og C skal parkering som hovedprincip placeres i fælles
p-hus, p-kælder o.l. Dog kan der etableres parkering på terræn langs
skrænten, jf. bilag 3. Der kan desuden i forbindelse med det enkelte
byggeri etableres et mindre antal pladser på terræn (fortrinsvist kunde- og handicapparkering), såfremt dette ikke sker på bekostning af
Klimaboulevardens forløb og areal til udendørs opholdsarealer. Der kan
maksimalt etableres 200 parkeringspladser på terræn i alt i delområde
B og C samlet set.
I delområde D kan parkering etableres på terræn i randen af delområdet mod skrænterne, jf. bilag 3 eller som p-kælder.
Hvis det vurderes hensigtsmæssigt, kan en del af parkeringspladserne i
delområde D desuden etableres i fælles p-hus i delområde B/C.
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8.6

Antal parkeringspladser
For boliger (ungdomsboliger undtaget) skal der minimum etableres 1,1
p-plads pr. bolig.
Dette svarer til 1 pr. bolig + 1 gæsteparkeringsplads pr. 10 boliger. Ud
fra erfaringerne vedr. parkeringsbehov i naboområder vurderes dette
at dække behovet på grund af midtbynær beliggenhed og god adgang
til kollektiv trafik.
For øvrige anvendelser skal der udlægges parkeringspladser jf. standardnormen i kommuneplanens bilag F. Dog skal det samlede krav til
antallet af parkeringspladser for delområde B og C fastsættes efter en
beregning af mulig dobbeltudnyttelse. Se tabel side 39.

Tabellen viser den forventede
dækningsgrad på parkering på
forskellige tidspunkter for forskellige anvendelseskategorier. Denne
fordelingsnøgle skal anvendes i
forbindelse med beregning af mulig
dobbeltudnyttelse.

Formiddag

Eftermiddag

Aften

Lørdag fmd.

Kultur

10

35

100

50

Skoler

100

100

50

5

Kontor

100

95

5

5

Bolig

50

60

100

60

Indkøb

25

100

25

100

Restaurant

10

35

100

75

Den forventede efterspørgsel på parkering over døgnet opgøres i henhold til tabellen og summeres for alle funktioner i hver tidsperiode.
Parkeringsbehovet i tidsperioden med den største samlede forventede
efterspørgsel skal kunne dækkes med det udlagte p-plads antal.
8.7

Cykelparkering
Udlæg af areal til cykelparkering fastsættes i henhold til Aalborg Kommunes norm for cykelparkering. Se kommuneplanens bilag F.
Cykelparkering skal etableres på terræn i forbindelse med hovedindgange til bygninger, i kælder og/eller i bygning.

9. Tekniske anlæg
9.1

Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg
Kommunes anvisning.
For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen efter dokumenteret ansøgning dispensere
for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Dette gælder dog ikke
blokvarmecentraler. For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales
det, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmeforsyning.
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9.2

Gasforsyning
Området kan forsynes med bygas.

9.3

Ledninger og kabler
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.

9.4

Tekniske anlæg til områdets forsyning
Skabe fra forsyningsvirksomheder (kabel- og rørskabe, transformatorstationer mv.) skal integreres i bebyggelsen.

9.5

Øvrige tekniske anlæg, delområde E
Tekniske anlæg med relation til Aalborg Kommunes vandforsyning kan
etableres, når de opfylder kravene i lokalplanens punkt 3.5 om anvendelse samt punkt 6.11 om bebyggelsens udseende.

9.6

Renovation og affald
Ved projektering af veje, fællesarealer mv. skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med Aalborg Forsyning, Renovations regulativer.
Der skal afsættes areal til affaldsopsamling (til fælles indsamling af
genanvendelige materialer mv. som papir, glas og metal) i delområde B
og D.
Affaldsopsamlingen kan ske i kuber eller, hvor det er praktisk muligt og
økonomisk forsvarligt, i underjordiske containere. Ved underjordiske
løsninger opnås mindre synlig affaldsløsninger, ligesom støjgenerne
mindskes.

9.7

Kloakering
Området skal separatkloakeres.
Overfladevand skal opsamles og forsinkes inden afledning til offentlig
kloak til 1 l/sek pr. ha ved nybyggeri. Ved eksisterende byggeri er kravet i den gældende udledningstilladelse gældende.
Overfladevand skal indgå som en integreret del af Klimaboulevarden,
se pkt. 7.5 og 7.6.

9.8

Antenner, paraboler og lign., delområde B, C og D
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlige friarealer, veje og stier.

10. Miljø
10.1 Energiklassificering
Der stilles som minimum krav om lavenergibyggeri i energiklasse 2015.
Det anbefales at fremtidssikre byggeri ved at tilstræbe opfyldelse af
krav til lavenergibyggeri i energiklasse 2020.
Fjernvarme anbefales i alt byggeri, hvor det er muligt.
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10.2 Miljøklassificering
Inden for lokalplanområdet må der kun etableres virksomhed inden for
miljøklasse 1-3, jf. kommuneplanens Bilag A.
Opmærksomheden henledes på, at der i områder med blandet bymæssig anvendelse er risiko for miljøkonflikter mellem erhverv i miljøklasse
2-3 og fx boliger. Forudsætningen for at etablere virksomheder, der
påvirker omgivelserne svarende til miljøklasse 2-3, er således at dette
ikke er til gene for eksisterende miljøfølsomme anvendelser.
10.3 Støj fra erhverv
Ved nybyggeri og ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres
at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for den maksimale støjbelastning fra erhverv kan overholdes, jf kommuneplanretningslinie 4.2.3.
Ventilationsanlæg, vareindlevering o.l. skal afskærmes og placeres så
de ikke er til gene for miljøfølsomme anvendelser.
Bygningsnedrivning eller andre støjfrembringende bygningsarbejder er
midlertidige aktiviteter, der er omfattet af miljølovgivningen. I forbindelse med tilladelsen til nedrivnings- og renoveringsarbejder kan der
blive stillet krav til de foranstaltninger, der skal foretages til forebyggelse eller afhjælpning af forurening eller gener for omgivelserne.
10.4 Støj fra trafik
Ved ny bebyggelse og ændring af eksisterende bebyggelse skal det
sikres, at det indendørs støjniveau og det udendørs støjniveau på opholdsarealer, ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende
grænseværdier for trafikstøj.
Se Kommuneplanens retningslinje 13.3 om Støj, der afspejler de p.t.
gældende grænseværdier. Opmærksomheden henledes i særlig grad på
støjkonsekvenser fra Sønderbro, som kan udgøre en udfordring ifht. at
etablere boliger i den vestlige del af delområde B. .For så vidt angår ny
miljøfølsom bebyggelse i den sydlige del af delområde C bør der være
særlig opmærksomhed på støjgener fra tilkørselsramper til parkeringshuset i delområde B.
"Slip" i bebyggelsesstrukturen mod Sønderbro skal støjafskærmes, hvis
dette er nødvendigt for at opnå et acceptabelt støjniveau på bagvedliggende opholdsarealer. Støjafskærmning skal designes som en arkitektonisk integreret del af bebyggelsen og/eller den grønne kant.

11. Grundejerforening
11.1 Medlemspligt og tilskødning af arealer
Der skal oprettes grundejerforeninger for hvert af delområderne B, C
og D med medlemspligt for samtlige grundejere. Afgrænsningen af den
enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune. Der skal ligeledes
oprettes én overordnet grundejerforening, hvor der er medlemspligt for
samtlige grundejerforeninger inden for de nævnte delområder.
Grundejerforeningerne har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fæl-
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lesarealerne, herunder fælles fri- og opholdsarealer, vej- og stiarealer,
fælles parkeringsarealer mv.
11.2 Opgaver
Grundejerforeningerne skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, shared space arealer, adgangsveje, fælles skiltning, byinventar,
belysning, LAR-løsninger, fællesanlæg og stier.
Den overordnede grundejerforening skal forestå drift og vedligehold af
veje, stier og ubebyggede arealer iøvrigt, som går på tværs af delområder.
Dette gælder blandt andet den bevaringsværdige skrænt, Klimaboulevarden samt udlagte veje jf. bilag 2 og 3. Den overordnede grundejerforenings opgaver vedr. LAR-løsninger kan evt. uddelegeres til grundejerforeningerne i de delområder de konkrete løsninger betjener.
Drift og vedligeholdelse af veje og stier omfatter renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse samt afvanding, herunder vedligehold af
rendestensbrønde med tilhørende ledninger, der fører frem til offentlige
regnvandsledninger.
Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af
lovgivningen henlægges til foreningen.
11.3 Vedtægter
Grundejerforeningernes vedtægter og ændringer heraf skal godkendes
af Aalborg Kommune.
11.4 Oprettelse
Grundejerforeningerne skal oprettes, senest når Aalborg Kommune
kræver det.
11.5 Foreningens størrelse
Grundejerforeningerne skal, hvis Aalborg Kommune kræver det, optage
medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller
opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
11.6 Plejeplan
Grundejerforeningerne skal foranstalte, at der udarbejdes plejeplaner
for beplantning på områdets ubebyggede arealer, som sikrer at den
ønskede karakter fremmes i forbindelse med fremtidig drift og vedligehold. Plejeplanen skal godkendes af Aalborg Kommune.

12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, må
ikke tages i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse, før nedennævnte
anlæg er udført for den del af området, som tages i brug.
- Veje skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2 og 8.3.
- Stier skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
- Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.5-8.7.
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- Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. skal være udført i overensstemmelse med pkt. 7.3-7.9.
- Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
- Bebyggelsen skal være separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet
efter Aalborg Kommunes anvisning.
- Der er givet tilladelse til ændret anvendelse efter jordforureningslovens §8.
- Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.3 og 10.4.
Aalborg Kommune henleder opmærksomheden på Planlovens § 15, stk.
2, nr. 12 og Byggelovens § 4. Heraf fremgår bl.a., at kommunen, allerede inden påbegyndelse af et byggearbejde, kan stille krav om udførelse af støjafskærmende foranstaltninger - alternativt, at der stilles
økonomisk sikkerhed for, at anlæggene udføres.

13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af del af lokalplan 4-2-107,
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan
4-2-111 ophæves lokalplan 4-2-107, Boliger og erhverv m.m., Eterniten, Grønlandskvarteret, for det område som er omfattet af lokalplan
4-2-111.
Ophævelsen af del af lokalplan 4-2-107 omfatter dog ikke bestemmelser om grundejerforening (pkt. 11).

14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan
4-2-111 ophæves følgende servitutter:
Matr.nr. 1ai, Sohngaardsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 05.02.1960
Titel: Dokument om byggelinier mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.
Matr.nr. 1ai, Sohngaardsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 07.04.1967
Titel: Dokument om etablering af sikringsrum
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.
Matr.nr. 1ai, Sohngaardsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 13.09.1991
Titel: Dokument om benyttelse
Påtaleberettiget: Aalborg Portland Holding.
Aalborg Kommune vil efterfølgende aflyse servitutterne med en påtegning i tingbogen.
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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. Byrådet har pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning opføres som lavenergibyggeri. Dette gælder dog ikke blokvarmecentraler.
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.
15.8 Ejendomme udlagt til offentlige formål
Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke kan bruges
på en økonomisk rimelig måde, kan ejeren under visse forudsætninger
kræve, at kommunen overtager den.
15.9 Bevaring af bebyggelse
Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører,
at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde,
kan han under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager
den.

Vedtagelse
Lokalplanen er endeligt vedtaget af Aalborg Byråd den x. måned xxxx.
Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den y. måned xxxx.
Fra denne dato gælder lokalplanens retsvirkninger.
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Lovgrundlag og procedure for en miljørapport
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer" har til formål at
fremme en bæredygtig udvikling. Loven har et meget bredt miljøbegreb, der omfatter alt lige fra den biologiske mangfoldighed over befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, over jordbund, vand, luft
og klimatiske forhold, materielle goder, landskab, kulturarv, kirker og
kirkeomgivelser, til arkitektonisk og arkæologisk arv.
Loven bestemmer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der sætter rammer for anlægsarbejder, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. De planer og programmer, det drejer sig om, er angivet i lovens bilag 3 og 4 - men der
kan også være tale om andre planer i henhold til lovens § 3, stk. 1, nr. 3.
Plantyper som kommuneplan og lokalplaner er som udgangspunkt obligatorisk omfattet af lovens bestemmelser om miljøvurdering.
Det fremgår dog, at såfremt planen er omfattet af lovens bilag 3 og 4
og fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene
indeholder mindre ændringer i sådanne planer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis anlægsarbejderne må antages at kunne få
væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplaner tilhører normalt denne
kategori af planer.
For at danne et overblik over, om en plan eller et program kan få en
væsentlig miljømæssig betydning, foretages der en screening af planforslaget/programforslaget. I forbindelse med screeningen høres de
berørte myndigheder (fx miljømyndigheden), som efterfølgende skal
give tilladelser til det planlagte projekt.
Hvis screeningen af planen eller programmet fører til, at der ikke skal
laves en miljøvurdering, offentliggøres denne beslutning i forbindelse med planforslagets eller programforslagets offentlige høring. Offentliggørelsen ledsages af en begrundelse for ikke at gennemføre en miljøvurdering, samt en klagevejledning.
Hvis screeningen af planen eller programmet fører til, at der skal laves en miljøvurdering – som det er tilfældet med denne plan – fastlægges det nærmere indhold af miljøvurderingen (miljørapporten) i
samarbejde med de berørte myndigheder. Dette kaldes scoping.
Offentlighedsproceduren for miljørapporten er den samme som for lokalplanen med en høringsperiode på minimum 8 uger. Fristerne offentliggøres på www.aalborg.dk/lokalplaner.
Når offentlighedsperioden er udløbet, behandles indkomne bemærkninger, og miljørapporten suppleres med en "sammenfattende redegørelse". Den sammenfattende redegørelse er et selvstændigt afsnit i miljørapporten, og den offentliggøres sammen med den endeligt vedtagne
lokalplan. Efterfølgende skal planens miljømæssige konsekvenser overvåges i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i miljørapporten.
Miljørapporten kan læses på de følgende sider.
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Lokalplanens forhold til miljøvurderingsloven
Lokalplanen omfatter et projekt i lovens bilag 4, pkt. 10 b: "Infrastrukturanlæg - Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser".
Det vurderes, at lokalplanen samtidig er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelse, § 3, stk. 2, vedrørende mindre områder på lokalt
plan. Der er derfor gennemført en screening, for at vurdere, om planen
kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af
screeningsresultatet er det besluttet, at der skal gennemføres en miljøvurdering, dvs. udarbejdes en miljørapport.

Lokalplanens indhold, hovedformål og forbindelse med anden planlægning
Indhold og hovedformål
Der henvises til følgende afsnit i lokalplanredegørelsen:
- "Lokalplanens baggrund og formål" (side 5), hvor baggrunden og
formålet med planlægningen beskrives.
- "Lokalplanområdet" (side 5), med en beskrivelse af lokalplanområdets placering og nuværende brug.
- "Lokalplanområdets omgivelser" (side 6), med en beskrivelse af naboarealernes anvendelse.
- "Lokalplanens indhold" (side7), med en beskrivelse af det, der er
planlagt for.
Forhold til anden planlægning
Der henvises til afsnittet "Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning" (side 12) i lokalplanredegørelsen. Her er især følgende afsnit relevante:
- "EF-habitatdirektivet" (side 12), med en beskrivelse af Natura
2000-områder og Bilag IV-arter.
- "Kommuneplanen" (side 12), hvor lokalplanen beskrives i forhold til
den overordnedekommuneplanlægning og kommuneplanrammer.
- "Planlægning i kystområderne" (s. 13), hvor projektets indvirkning
på kystlandskabet er beskrevet.

Et ikke-teknisk resumé - hovedkonklusion på miljøvurderingen
Planområdet rummer tre hovedfunktioner:
- et delområde mod vest, hvor Cembrit A/S aktivt driver transport- og
oplagsvirksomhed,
- et delområde mod øst, som er en del af Eternitfabrikkens tidligere
industriareal. Området er delvist rømmet og henligger bl.a. som
muldbelagte ubebyggede arealer samt med et større regnvandsbas-
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sin længst mod øst. Leo's Legeland har til huse i de tilbageværende
nyere erhvervsbygninger, og
- et delområde mod syd, der omfatter et eksisterende parkområde og
teknisk anlæg - Vandværksparken - med åbne græsarealer og træbeplantning. Særlig karakteristisk er de markante skrænter.
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo
– det såkaldte 0-alternativ.
Ved 0-alternativet vil områdets vestlige del fortsat fungere som decideret erhvervsområde med de nuværende aktiviteter relateret til transport, oplagsvirksomhed, lettere industri mv.. Områdets østlige del vil
ved 0-alternativet fortsat henligge som delvist rømmet industriområde
med regnvandsbassin samt mulighed for indpasning af midlertidige
funktioner - både i eksisterende bygninger og på de ubebyggede arealer. Endelig omfatter 0-alternativet en bibeholdelse af Vandværksparken i sin nuværende form, men hvor parken fortsat vil ligge - både
funktionelt og visuelt "gemt af vejen" og med ringe tilgængelighed.
Det skal nævnes, at planerne muliggør en etapevis omdannelse af området, hvor 1. etape åbner mulighed for at omdanne dele af det centrale plus det østlige areal, men hvor Cembrit og Leo's Legeland fortsat
har til huse i de eksisterende bygninger. 2. etape omfatter en fuldstænding omdannelse med realisering af nye byggerier i alle byggefelter.
Dog bevares den sydligste del af Færdigvarelageret, som ombygges til
parkeringshus. Miljørapporten omfatter en vurdering af såvel 1. etape
som 2. etape med en fuldstændig omdannelse.
Væsentlige forhold, som er miljøvurderet, er:
Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
Samlet set vil der ske en styrkelse af naturen i området - herunder
både de grønne rekreative arealer samt mængden af løsninger til at
håndtere regnvand - søer, vandhuller, regnbede, bassiner o.l.. Generelt
vil dette skabe basis for flere levesteder for planter og dyr og dermed
en øget biologisk mangfoldighed.
Arkitektur og kulturarv
Planlægningen for området vil medvirke til at styrke dets visuelle fremtoning, herunder fremme nutidig arkitektur og kvalitetsfyldte løsninger
i design af bygninger og opholdsarealer. Dele af den bygningsmæssige
kulturarv genbruges til nye funktioner. Bevaring af landskabstræk og
transportstrukturer samt fremme af vandelementer i bybilledet er endvidere med til at videreføre den kulturhistoriske fortælling om lystanlægget Blegkilde og den efterfølgende industriproduktion.
Befolkningens levevilkår og materielle goder
Vurderingen af de trafikale forhold i området viser, at der selv ved fuld
udbygning af det samlede byområde vil være en god afvikling af biltrafikken - både ift. Sønderbro og internt ift. de planlagte vejadgangsløsninger. Tilsvarende vil der være en væsentlig forbedring af stinettet og
dermed fremkommeligheden for cyklister og gående.
Parkering skal overvejende afvikles i konstruktion. Kun en mindre del
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af parkeringen sker på terræn, bl.a. af hensyn til sikring områdets markante grønne/blå karakter. Endelig åbner planen mulighed for, at der på
sigt kan etableres en sammenhængende busvej i området.
Menneskers sundhed
Området er trafikstøjbelastet fra Sønderbro og Poul Larsens Vej. Placeringen af ny bebyggelse i området vil i sig selv have en vis støjafskærmende effekt. Endvidere disponeres de mest støjfølsomme anvendelser
(boliger o.l.) længst væk fra vejene. Det forudsættes dog, at støjbelastet bebyggelse og opholdsarealer facadeisoleres og afskærmes, så
grænseværdierne for støj er overholdt. På tilsvarende vis skal evt. støj
fra fremtidige interne erhvervsfunktioner - fx P-hus, detailhandel o.l.
- håndteres, fx ved støjafskærmning. Der forventes ingen betydende
støjgener fra de eksisterende funktioner - Cembrit og Leo's Legeland.
En højere og tættere bebyggelse vil generelt øge skyggepåvirkningen
- både internt i området og i naboområder. Dog påvirkes primært den
centrale del af Eternitten, hvor bebyggelsesskalaen generelt er høj.
Skyggepåvirkningen vil opleves markant om vinteren, hvor Vandbakken på solskinsdage også vil kaste skygge. Om sommeren - hvor udearealerne bruges mere intensivt - er der en god soleksponering - både
af Klimaboulevarden og af bebyggelses opholdsarealer. Disponeringen
af bygninger, terrænvariationer, beplantning mv. forventes endvidere
at have en gunstig indvirkning på områdets vindkomfort. Dog vil vindkomfort ved foden af høje bygninger være et særligt fokusområde.
Området kan belyses efter samlede afstemte koncepter. Afbødning af
evt. lysgener fra parkeringshusets ramper er et relevant fokusområde.
Planen sikrer generelt væsentlig bedre muligheder for beboere og brugere ift. friluftsliv og rekreation, i form af Klimaboulevarden samt god
adgang til forskellige former for opholds- og aktivitetsarealer.
Grundvand, overfladevand og jordbund
Planen indeholder en bred og ambitiøs palette af forskellige løsninger
for håndtering og forsinkelse af regnvand, herunder en klimaboulevard,
der strækker sig som et grønt/blåt bånd gennem området. Separatkloakering og krav om rensning af regnvand inden afledning sikrer en
fortsat god tilstand i Østre Landgrøft, som vandet afledes til. Områdets forurenede jord - med bl.a. asbestforurening - skal håndteres iht.
lovgivningens krav. Herudover gælder særlige skærpede kommunale
krav for Eternitområdet ift. afdækning og beplantning som betyder, at
planen alt i alt ikke vurderes at udgøre en forurenings- eller sundhedsmæssig risiko for befolkningen og andre brugere.
Klimatiske faktorer
Områdets omdannelse og fortætning er i god tråd med kommunens overordnede mål for den forebyggende indsats på klima- og energiområdet. Herudover skal nybyggeri opføres som lavnergihuse med mulighed
for vedvarende energiløsninger (solenergianlæg og grundvandskøling.
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Miljøvurdering
Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
Plante- og dyreliv
De dele af planområdet der enten fungerer eller har fungeret som erhvervsarealer har begrænset naturindhold, men i takt med at erhvervaktiviteten er ophørt har der dog gradvist indfundet sig et vist dyre- og
planteliv. Langs Sønderbro findes en række bevaringsværdige træer. De
er udpeget enten i kraft deres størrelse og vitalitet, fordi der er tale om
sjældne arter, for at sikre artsvariation eller fordi de har en vigtig strategisk placering.
Vandværksparken udgør et attraktivt og frodigt lokalt rekreativt område, hvor hovedparten - herunder de begrønnede skrænter - er udpeget
som § 3-beskyttet overdrev (NBL). Parken har et naturligt dyre- og
planteliv. Faunaen omfatter fortrinsvist fugle og mindre pattedyr. Beplantningen har stor artsvariation, men lille aldersvariation. Parken
fremstår som en åben græsklædt skråning med en blomsterrig urtevegetation. Der er spredte buskplantninger og en randplantning af løv- og
nåletræer. De store træer i Vandværksparken er potentielt levested for
arter af flagermus.
Grøn-Blå Struktur
Udviklingen af området har særlig fokus på en stærk grøn og blå vision. Dette udmøntes bl.a. i etableringen af den gennemgående rekreative Klimaboulevard med sammenhæng til Vandværksparken og Refugiet/Trappeanlægget samt direkte ud mod Sønderbro, hvor et markant
grønt/blåt forareal skal skabe visuel forbindelse til Østre Landgrøft i
vest.
Samlet vil der således ske en styrkelse af den grønne kile (FlamstedVaarstkilen), der forbinder Sohngårdsholmparken i øst med Håndværkerkvarteret/Godsbanen i vest.
Biodiversiteten skal fremmes i byudviklingen
(Bæredygtighedsredegørelsesstrategien)
Lokalplanens bestemmelser for Klimaboulevarden såvel som øvrige
opholdsarealer vil danne basis for en markant forbedret biodiversitet
i området. Der stilles krav om beplantning i flere lag samt varierede
former for synlige LAR-løsninger, der skal sikre en bæredygtig håndtering af regnvand, som kun vanskeligt kan nedsives i området pga. høj
grundvandsstand. Planen sikrer et sammenhængende bånd og netværk
af beplantning og "vand", som vil kunne fungere som lokal økologisk
forbindelse for både dyr og planter.
Samlet vurderes det, at lokalplanen ikke giver anledning til væsentlige
påvirkninger af den beskyttede natur i og ved Vandværksparken.
Arkitektur og kulturarv
Arkitektoniske værdier
Den eksisterende bebyggelse i området omfatter Cembrits bygningskompleks - færdigvarelageret - ud mod Sønderbro samt de to nyere
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fabrikshaller centralt i området, der huser Leo's Legeland. Der er som
hovedprincip tale om traditionelle erhvervsbygninger uden særlige arkitektoniske kvaliteter.
Planområdet fremtræder meget eksponeret - dels ift. Sønderbro som
en af de primære indfaldsveje til Aalborg, dels i kraft af placeringen lige
ved ankomsten til Eternitten og for foden af de omkringliggende - og
højere beliggende - boligområder. Et af lokalplanens formål er at sikre,
at bebyggelsens struktur, højder og arkitektur danner gode helheder
ift. landskab og naboområder.
Planen giver mulighed for at nybyggeri kan opføres i op til 9 etager
og med en bygningshøjde på op til 35 m. Hensigten er, at de højeste
bygninger placeres i den midterste nordlige del af området ved Poul
Larsens Vej og Ankomstpladsen, hvorved der skabes en skalamæssig
sammenhæng til bebyggelsen på Mølleriet og Ditlev Bergs Vej. Planløsningen bevarer dermed Vandbakkens synlighed som en af Aalborgs
markante grønne toppe. I den østligste del af området (boligdelen) er
skalaen lavere - typisk 3-5 etager - og med en disponering, hvor bebyggelsen åbner sig mod den gennemgående Klimaboulevard.
I forhold til udformningen af ny bebyggelse lægges vægt på en eksperimenterende tilgang og et nutidigt formsprog, hvor arkitektur, materialer og farver danner gode helheder. Endvidere stilles der krav til arkitektonisk variation - både horisontalt og vertikalt - så bebyggelsen
støtter aktivt op om bydelens mangfoldighed af funktioner og derved
kan bidrage til et levende byliv i de nye gader og byrum.
Med lokalplanen skabes der mulighed for en fornyelse af Sønderbros visuelle miljø ved at der lægges vægt på særlig markant arkitektur her
og at der skabes en markant grøn byport i forbindelse med Klimaboulevarden.
Samlet vurderes det, at planlægningen understøtter målet om fremme
af nutidig arkitektur og arkitektonisk kvalitet.
Kulturhistoriske værdier
Eternitområdet er som helhed et fokusområde i kommuneplanen ift.
værdifuld kulturarv. En del af Færdigvarelageret er således udpeget
som potentiel værdifuld kulturarv pga. de indre rumlige kvaliteter, som
lysindfaldet fra shedtaget skaber. Herudover er følgende elementer i
planområdet udpeget som potentiel værdifuld kulturarv:
•
•
•
•

Det kridtgravede landskab med plateauer og skrænter
Synlige transportstrukturer i flere plan stammende fra industriproduktionens tid
Rester af den oprindelige beplantning fra lystanlægget Blegkilde
Vandværksparken med underjordisk vandreservoir ift. historien om
Aalborgs vand.

Lokalplanen fastlægger at den sydlige del af Færdigvarelageret bevares
i sin grundstruktur og indrettes til parkeringshus. I den forbindelse bevares også de eksisterende oprindelige transportveje/rampeanlæg, der
giver direkte adgang ind og ud af bygningen. Samlet set bevares den
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del af Færdigvarelageret, som umiddelbart lettest lader sig konvertere
og mest logisk indgår i den nye bymæssige kontekst. Der er fastsat
bestemmelser, som bl.a. sikrer oprindelige arkitektoniske hovedtræk,
herunder shedtage og grundkonstruktioner. Eksisterende synlige facadepartier skal erstattes med nye lette facadekonstruktioner, der danner
kontrast til de indre tunge betonkonstruktioner.
Øvrige udpegede dele af Færdigvarelageret med indre rumlige kvaliteter i form af lysindfald og krananlæg bevares derimod ikke. Konsekvensen er at bybilledet mister et meget synlig sammenhængende og karakteristik industrielt bygningskompleks og nogle fine industrielle rum.
Men bygningerne vurderes ikke at rumme umistelige kulturhistoriske/
arkitektoniske kvaliteter. Samtidig er det vanskeligt at se hvordan komplekset i sin helhed skal kunne genbruges i en moderne bys kontekst.
Den fysiske og økonomiske binding, som en fuldstændig bevaring medfører, vurderes ikke at stå mål med de potentielle gevinster. Endvidere
anbefales det ikke at genanvende disse dele af den oprindelige bygningskonstruktion, da der er indehold af asbest.
De nye rekreative områder og vandelementer kan siges at være en
genfortolkning af lystanlægget Blegkilde. Herudover sikrer lokalplanen,
at de markante grønne skrænter langs Vandværksparken bevares.
Planlægningen sikrer dermed en vigtig del af den kulturhistoriske fortælling om området - både fra industriepoken og fra tiden før, hvor
Blegkilde var et kendt udflugtsmål for Aalborgs befolkning.
Fredede og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer
Der er ikke fredede bygninger i lokalplanområdet. For nærmere vurdering af bevaringsværdige bygninger og bymiljøer henvises til afsnittet
"Kulturhistoriske værdier".
Befolkningens levevilkår og materielle goder
Fremkommelighed - cykler, gående og kollektiv trafik
Planområdet ligger i tæt tilknytning til det overordnede vej- og stinet
samt med god kollektiv trafikdækning. Der er cykelstinet langs Østre
Allé, Sønderbro og Sohngårdsholmsvej. De interne stiforbindelser på
den nordlige del af Eternitten er overvejende knyttet til vejene - Poul
Larsens Vej, Alexander Foss Gade, Visionsvej og Synergivej, mens der
fra de tilstødende boligområder og Refugiet i øst er stier i eget tracé
for de bløde trafikanter. De nærmeste busstoppesteder ligger på hhv.
Sønderbro og Sohngårdsholmsvej - ca. 4-500 m fra den centrale del af
lokalplanområdet. Eternitten ligger endvidere i tilknytning til det højklassede tracé for kollektiv trafik på Sohngaardsholmsvej. Fra området
er der ca. 1,4 km til banegården og rutebilstationen, samt ca. 1,8 km
til midtbyen.
Ét af lokalplanens formål er at sikre en sammenhængende stistruktur med forbindelser til naboområder og stinettet i den øvrige by. Planområdets hovedstinet forløber øst-vest og nord-syd gennem området, delvist på områdets veje. Derved sikres effektiv færdsel for både cyklister
og gående gennem området - uanset om man har ærinde til indkøb,
job eller skal hen til bussen. Det øvrige - mere finmaskede - stinet sik-
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rer en god og naturlig sammenhæng til stierne i de tilstødende bebyggelser og områder på Eternitten og Vandværksparken. Herved sikres
beboere og øvrige brugere logiske smutveje og rekreative muligheder.
Eternitområdet disponeres, så der - hvis ønskeligt - er mulighed for at
indpasse en busbetjening af området. Dette sikres via et arealudlæg i
den sydlige del, som kan sammenkobles med Kridtsløjfen ved Refugiet
længere mod øst. Indtil en eventuel gennemgående busforbindelse bliver aktuel indrettes arealudlægget som beplantet/grøn overgangszone
mellem boligområdet og Vandværksparken.
Fremkommelighed - biler
Infrastrukturen i planområdet tilkobles de eksisterende primære veje Poul Larsens Vej og Alexander Foss Gade - i de eksisterende kryds dels
ved Visionsvej og dels ved Ankomstpladsen. Den overordnede vejbetjening sker via det signalregulerede kryds ved Sønderbro/Poul Larsens
Vej. Fra Sønderbro er der direkte adgang til motorvejen og Aalborg
Midtby.
Ved fuld udbygning af planområdet vil der dagligt skulle afvikles ca.
5.425 bilture (ÅDT). Det betyder, at der for Eternitten som helhed - fra
både eksisterende og planlagte funktioner - forventes en døgntrafik på
ca. 11.700 biler og en spidstimetrafik på ca. 1.350 biler. (Kilde: "Trafikal vurdering - udbygning af Eternitten sydvest", COWI 13. juni 2013).
Dette har ikke betydning for kapaciteten i krydset ved Sønderbro, men
den øgede interne trafik nødvendiggør en udvidelse og ombygning af
de to kryds ved Visionsvej og Ankomstpladsen, så trafikken kan afvikles tilfredsstillende og uden væsentlige kødannelser - også i morgenog eftermiddagsspidstimen. Krydsene tænkes omdannet til byrundkørsler, men hvor krydset ved Visionsvej alternativt kan omdannes til signalreguleret kryds.
I 1. udbygningsetape vil trafikken i rundkørslen ved Visionsvej kunne
afvikles tilfredsstillende med forsinkelser på op til 5 sekunder (belastningsgrad: 2-35%). Kølængderne vil ikke overstige 1 køretøj i nogle af
rundkørslens ben. I rundkørslen ved Alexander Foss Gade vil der være
op til 4 sekunders ventetid i alle tre ben. Kølængden er beregnet til
højst 1 køretøj i 5% af spidstimen (belastningsgrad: 10-25%).
Ved fuld udbygning vil trafikken tilsvarende kunne afvikles uden større
forsinkelser og kødannelser. I rundkørslens mest belastede ben, Poul
Larsens Vej, Vest, vil bilisterne opleve forsinkelser på op til 9 sekunder
og kølængderne vil i 5% af spidstimen være op til tre køretøjer. I det
østlige ben vil middelforsinkelserne vil være op til 9 sekunder, mens kølængderne ikke vil overstige to køretøjer. I det sydlige og nordlige ben
vil bilisterne opleve forsinkelser på op til 9 sekunder og kølængderne
vil i 5 % af spidstimen ikke overstige to køretøjer. Belastningsgraden i
rundkørslen ligger mellem 31-54 %. I rundkørslen ved Alexander Foss
Gade vil ventetiderne være op til 4 sekunder for trafikanter i alle tre
ben og kølængderne vil i 5 % af spidstimen ikke overstige ét køretøj.
Belastningsgraderne ligger mellem 8-25 %, hvilket efterlader en god
restkapacitet i krydset.
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Alt i alt vurderes det, at trafikafviklingen i det samlede område omkring
Poul Larsens Vej og Alexander Foss Gade vil kunne ske uden væsentlige gener og uden fare for trafiksikkerheden.
I planen stilles krav til etablering af både bilparkering og cykelparkering. Arealudlæg skal ske iht. kommunens P-norm med den fravigelse,
at der etableres 1,1 p-plads pr. bolig. Baggrunden for fravigelsen er erfaringer fra naboområder vedr. det reelle parkeringsbehov set i forhold
til den centrale beliggenhde, den gode placering ift. kollektiv trafik og
stiforbindelser. Derved minimeres arealforbruget til terrænparkering, så
området sikres en så intensiv grøn karakter som muligt. Planen sikrer
således, at den langt overvejende del af parkeringen koncentreres i et
fælles P-hus (med ca 650 p-pladser) i den sydlige del af Færdigvarelageret samt i øvrige konstruktioner som p-kælder, p-dæk osv. Planen
angiver konkret det maksimale omfang af terrænparkering i delområde
B og C. Uanset ovenstående vurderes lokalplanens byggemuligheder at
kunne medføre potentiel hård parkeringsbelastning i området. Dette vil
være et fokusområde i byggesagsbehandling.
Det vurderes samlet set, at planlægningen vil medføre en øget trafikal
belastning, men at fremkommeligheden i og gennem området og sammenhæng til den omgivende by vil være tilfredsstillende.
Menneskers sundhed
Støj
Planområdet ligger i tæt tilknytning til Sønderbro, Østre Alle og Sohngårdsholmsvej, der alle er overordnede trafikerede veje. Planområdets
nærmeste arealer er påvirket af trafikstøj (>63 dB) fra Sønderbro og
Poul Larsens Vej, jf. støjkortet s. 10. Støj fra områdets nuværende
funktioner - Cembrit og Leo's Legeland - er udelukkende knyttet til trafik/transport til disse.
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er Lden 58 dB
for boliger og lignende støjfølsomme formål, og Lden 63 dB for kontorer
mv. Støjindikatoren Lden udtrykker årsmiddelværdien for en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet der bruges et
genetillæg på 5 dB til støjen i aftenperioden (kl. 19-22) og 10 dB til
støjen i natperioden (kl. 22-07). Formålet er at tage højde for menneskers særlige støjfølsomhed om aftenen og natten.
Den overordnede disponering af bebyggelse, infrastruktur, opholdsarealer osv. i lokalplanen er bl.a. sket under hensyntagen til støjforhold
- herunder både ekstern støj fra de omgivende veje samt intern støj fra
nuværende og kommende funktioner. I den forbindelse er støjforhold
ved en etapevis omdannelse også taget i betragtning.
For området gælder generelt, at ny bebyggelse ikke må tages i brug før
det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier er overholdt.
Hovedprincippet i lokalplanen er, at de mest "robuste" funktioner lokaliseres tættest på Sønderbro og mod Poul Larsens Vej - overvejende
forskellige miljøvenlige former for erhverv, kontorer og service - mens
støjfølsomme funktioner som uddannelsesfunktioner, boliger o.l. place-
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Orienterende beregning af erhvervsstøj (hhv. dag- og natperiode) fra Cembrit (25 transporter pr. dag).

Den interne lokale trafik i området forventes - ved fuld udbygning - ikke at give anledning til overskridelse af de gældende støjgrænser. Lokalplanen fastlægger bl.a., at det ved indpasning af erhvervsfunktioner
som særligt pladskrævende butikker o.l. skal sikres, at vareindlevering,
ventilationsanlæg mv. placeres og afskærmes, så fx nærliggende boliger ikke generes.
Ved delvis omdannelse af området - hvor Cembrit og Leo's Legeland
fortsat er i aktivitet - er støjforholdene vurderet nærmere. Der foreligger ikke en miljøgodkendelse af Cembrit's aktiviteter. Det vurderes
derfor, at en eventuel miljøpåvirkning primært er relateret til støj fra
lastbiltransporter ind og ud af virksomheden, bl.a. fordi håndtering af
produkter overvejende foregår indendørs i Færdigvarelageret. For aktiviteterne gælder, at Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for støj fra erhverv skal overholdes.
Ifølge oplysninger fra Cembrit er der en trafik på i gennemsnit 25 lastbiler pr. dag (i tidsrummet kl. 6-16, fredag dog 6-15). På den baggrund er der foretaget en orienterende beregning af støjen herfra, jf.
støjkortene s. 12. Det vurderes umiddelbart, at støjgrænseværdierne
uden problemer kan overholdes på arealerne øst for Færdigvarelageret
i dagperioden, mens der vil være en overskridelse i morgentimen kl.
6-7. Så længe de nyere fabrikshaller med Leo's Legeland ligger i området (etape 1 og 2) forventes der ingen overskridelser i det planlagte
boligområde længst mod øst. Såfremt fabrikshallerne nedrives vil dette
sandsynligvis ske med henblik på at opføre et nybyggeri, der må forventes at have en tilsvarende afskærmende effekt.
Aktiviteterne relateret til driften af Leo's Legeland omfatter udelukkende persontrafik, hvor den største aktivitet formodes at ligge i weekenden samt uden for morgen- og eftermiddagsspidstimen. Trafikken fra
legelandet er beregnet ud fra de vejledende turrater og giver en ÅDT
på ca. 290 biler og en spidstimetrafik (samlet ud og ind) på ca. 30 biler. I den trafikale vurdering (se afsnittet om "Fremkommelighed") er
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forudsat, af 50% af trafikken til Leo's Legeland får adgang fra Visionsvejs forlængelse, mens de øvrige 50% får adgang via Alexander Foss
Gades forlængelse. Dette giver i 1. etape en samlet ÅDT for denne
strækning på ca. 800, hvor boligerne i område D bidrager med ca. 500
biler. Ud fra dette grundlag vurderes trafikken fra Leo's Legeland ikke
at give anledning til overskridelse af støjgrænseværdierne i naboområder.
Omdannelsen af den sydlige del af Færdigvarelageret til P-hus vil generere en vis mængde trafik, der skal afvikles via Visionsvejs forlængelse
og de eksisterende transportveje/rampeanlæg. I den forbindelse skal
det sikres, at de vejledende støjgrænseværdier er overholdt ift. tilstødende bebyggelse i område C, herunder fx boliger og kontorer. Der kan
således blive behov for indrette dele af P-husets facader og rampeanlægget med støjafskærmning eller forbeholde nærmeste bebyggelse
til ikke støjfølsomme anvendelser. En nærmere vurdering af behov og
løsninger for støjafskærmning sker ifm. VVM-screening af det konkrete
projekt for parkeringshuset.
Lys, skygge og vind
Det lokale klima ift. lys, skygge og vind er præget af, at store dele af
det rømmede industriareal (tidl. Siporex fabrik) fortsat ligger ubebygget og ubefæstede hen. I forhold til lys og skygge præges området af
den tilstødende "Vandbakke", der med sine 30 m har en skyggevirkning på planområdet - specielt i vinterhalvåret. Vandværksparkens
åbne plæner har en god solorientering, som desuden er afskærmet ift.
vind af omkringliggende træbeplantning.
I lokalplanen fastlægges, at den konkrete disponering af bebyggelse
og opholdsarealer inden for bruttobyggefelterne bl.a. skal ske ud fra
overvejelser omkring solorientering og skyggeforhold. Dette både for
at sikre gode indendørs- og udendørs opholdskvaliteter og lysforhold.
Endvidere er fastlæggelse af bebyggelsens skala - etageantal og byggehøjder - sket under hensyntagen til skalaen i naboområder og potentielle skyggevirkninger i disse. Konkret er der udarbejdet en 3D-volumenmodel, der belyser skalaforhold og skyggevirkninger - både internt
i området og i naboområder - ved fuld udbygning maksimal bygningshøjde. Skyggestudierne afspejler dog ikke præcist den bebyggelse, der
vil blive realiseret i medfør af lokalplan og kommuneplantillæg, da der
endnu ikke foreligger konkrete byggeprojekter. Udvalgte skyggestudier
ses på s. 13-15.
Af skyggestudierne fremgår, at realiseringen af den ønskede fortætning
med bebyggelse, der punktvis går op i 7 og 9 etager generelt vil give
en øget skyggepåvirkning, men specielt på arealer internt i området.
Vinter og forår/efterår vil der være skyggepåvirkninger ind i naboområderne omkring Visionsvej og arealerne ved Ankomstpladsen, hvor
de højeste bygninger koncentreres. Naboboligområderne længere mod
øst vil ikke blive påvirket. Klimaboulevarden's primære grønne forløb
gennem område C og D vil generelt have en fin sol- og lyseksponering,
dog reduceret i vinterhalvåret. Om sommeren, hvor man opholder sig
mest ude, er der sol langs Klimaboulevarden hele dagen. Derimod vil
planområdet som helhed være væsentligt skyggepåvirket på en solskinsdag om vinteren.
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Skyggestudie - 15. juni kl. 12.

Skyggestudie - 15. juni kl. 15.
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Skyggestudie - 15. juni kl. 18.

Skyggestudie - 15. marts kl. 12.
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Skyggestudie - 15. marts kl. 15.

Skyggestudie - 15. december kl. 12.
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I forhold til vindkomfort forventes der forbedringer i takt med at området omdannes og bebygges. Den tætte og forholdsvis høje bebyggelsesstruktur mod Sønderbro og Poul Larsens Vej formodes at have en
væsentlig og gunstig indvirkning herpå. Ved indpasning af høj bebyggelse (op til 9 etager) i tilknytning til Poul Larsens Vej og Ankomstpladsen gælder særlige bestemmelser for indretning af bygningens base
og arealerne lige omkring, så der ikke opstår turbulens o.l. gener. I det
mere åbne boligområde mod øst udformes den øst-vestgående Klimaboulevard med "knæk", afvekslende terrænformer samt varierende
beplantning i flere lag. Dette vil medvirke til at forebygge eventuelle
vindgener og sikre en god komfort.
Lokalplanen giver mulighed for at udvalgte bygninger, bygningsdele,
landskabselementer osv. kan udføres med effektbelysning, ligesom der
kan etableres funktionsbelysning i nødvendigt omfang og efter et samlet belysningskoncept. Ved udformning af effektbelysning og funktionsbelysning - herunder belysning af fx parkeringshus, parkeringsarealer
på terræn, eventuelle arbejdsarealer og fælles aktivitetsområder - skal
der tages behørigt hensyn til tilstødende boliger, både internt i området og i naboområder. Der kan således stilles krav om afskærmede
retningsbestemte belysningskilder, indirekte belysning o.l., så der ikke
opstår lysgener. Tilsvarende stilles der krav om, at eventuelle solcelleanlæg o.l. ikke må give anledning til reflektionsgener.
Friluftsliv og rekreative interesser
Udbuddet af rekreative og fritidsrelaterede aktiviteter er udelukkende
knyttet til selve Vandværksparken og Leo's Legeland, hvor sidstnævnte
holder åbent alle ugens dage.

Volumen-/skalastudie set fra Sønderbro mod sydøst.

26.1.2015 • Side 16 af 21 • Bilag 5

Miljørapport
Lokalplan 4-2-111 og kommuneplantillæg 4.033
Den sydvestlige del af Eternitten og Vandværksparken, Grønlandskvarteret

Med lokalplanen vil der ske en væsentlig forbedring af de lokale muligheder for friluftsliv og rekreation. Blandt andet styrkes tilgængeligheden mellem Vandværksparken og Eternitten, og der skabes nye forbindelser til den overordnede grønne struktur - bl.a. gennem Refugiet til
Sohngårdsholmparken. Endvidere sikrer lokalplanen etableringen af
Klimaboulevarden, der bliver et intensivt rekreativt forløb med både
frodig naturkarakter (mod øst), såvel som et sammenhængende forløb
af grønne og urbane byrum (mod vest). Klimaboulevarden suppleres
med gode, kvalitetsfyldte og klimavenlige opholdsrum mellem de nye
bebyggelser - både på terræn og som mere private haveanlæg, altaner,
tagterrasser o.l. Der vil både blive tale om fredfyldte gårdrum, aktivitets- og legeområder, åbne plæner samt mere livlige torveområder.
Grundvand, overfladevand og jordbund
Lokal håndtering af regnvand
Planområdet ligger i et område uden drikkevandsinteresser. Der er imidlertid store forekomster af vand i området og grundvandsspejlet
står generelt højt. Cirka midt i området ligger et grundvandsskel, der
har betydning for grundvandets strømningsretning. Dagligt pumpes der
store mængder vand væk fra arealet ved Vandteknisk Museum, som afledes til Østre Landgrøft. Den høje grundvandsstand betyder, at store
dele af området er uegnet til nedsivning.
Mod øst er der etableret et større regnvandsbassin, der anvendes til
forsinkelse og naturlig rensning af regnvand fra den østlige del af lokalplanområdet samt de tilstødende boligområder. Herfra pumpes vandet
direkte til Østre Landgrøft. Regnvand fra den vestlige del af planområdet - vest for grundvandsskellet - pumpes til regnvandskassetten i Poul
Larsens Vej. Regnvandskassetten er dimensioneret til at håndtere alt
regnvand fra området - også ved fuld udbygning.
Grundet det generelt ringe nedsivningspotentiale i området forudsætter
forsinkelseskravet, at der etableres en bred palette af LAR-løsninger.
Løsningerne skal bl.a. fremme nedsivningspotentialet i de bedst egnede dele af området, hvorfor der her stilles krav til minimering af befæstelse samt brug af permeable belægninger på parkeringsarealer på
terræn.
Fordampningspotentialet øges ved krav om beplantning af store dele af
områdets ubebyggede arealer, herunder etableringen af en 6.000 m2
stor tværgående Klimaboulevard, der beplantes i flere lag. Fordampning kan endvidere ske ved etablering af grønne tage og facader og fra
overflader på både våde og tørre forsinkelsesbassiner.
Klimaboulevarden udformes med forskellige integrerede LAR-løsninger.
Brug af løsninger vil både afhænge af afstrømningsretning samt den
visuelle og funktionelle karakter af Klimaboulevarden. Den østlige landskabsprægede del tænkes overvejende indrettet med naturprægede
løsninger som grøfter, regnbede, jordbassiner/søer o.l., mens den mere
urbant prægede del mod vest typisk vil rumme kanaler, render, spejlbassiner o.l.
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Endelig stilles der krav om, at ny bebyggelse sikres mod oversvømmelser ved særlige ekstremregnssituationer.
Vandløb og søer
Østre Landgrøft er meget belastet af miljøfremmede stoffer/overløbsbygværker samt hydraulisk belastet. Vandløbet er målsat i Vandplanerne til God Økologisk tilstand. Derfor er det særlig vigtigt, at regnvand
fra planområdet forsinkes og renses inden afledning til recipienten.
I lokalplanen stilles krav om, at ny bebyggelse skal separatkloakeres,
og at regnvand fra nybyggeri i området skal forsinkes og renses inden
afledning til recipient (Østre Landgrøft). Planlægningen sikrer således,
at der ikke vil ske yderligere forureningsmæssig og hydraulisk belastning af recipienten, og at målsætningen om God økologisk tilstand kan
opretholdes.
Jordforurening og jordhåndtering
Planområdet er delvist kortlagt iht. jordforureningsloven grundet tidligere anvendelser til bl.a. eternitproduktion. Der er således konstateret
forurening med primært olieprodukter og asbest, hvorfor bygge- og
anlægsarbejde kan kræve at der forinden indhentes en tilladelse efter
jordforureningsloven.
Aalborg Kommune har på baggrund af den særlige opmærksomhed der
har været knyttet til områdets forureningsstatus, gennemført en opfølgende risikovurdering ifht. asbest. Med baggrund i risikovurderingen er
der konkret udarbejdet og iværksat en afdæknings- og beplantningsplan, der skal følges ved nye bygge- og anlægsprojekter i området.
Endvidere sker der løbende en særlig orientering af borgere og andre
interessenter i og omkring Eternitten.
Alt bygge- og anlægsarbejde samt håndtering og flytning af forurenet
jord vil ske efter gældende lovgivning (Jordforureningsloven). Planen
giver mulighed for indpasning af overskudsjord i området, bl.a. ifm.
"modellering" af Klimaboulevarden samt ved afskærmning af bl.a. parkerings- og opholdsarealer. Nyttiggørelse med kortlagt jord fra selve
planområdet kan kun ske iht. reglerne i Miljøbeskyttelsesloven.
Endvidere forudsættes det, at der ved indretning af nye fri- og opholdsarealer etableres afdækning/beplantning og foretages løbende overvågning af forureningssituationen iht. Aalborg Kommunes særlige regler for netop Eternitgrunden. Det betyder også, at der ikke vurderes at
være en særlig risiko ved at omdanne området til mere miljøfølsomme
anvendelser som fx boliger og rekreative formål, og at planen således
ikke vil udgøre en væsentlig forurenings- eller sundhedsmæssig risiko
for hverken nuværende eller fremtidige brugere, beboere o.l. i området
eller i naboområder.
Klimatiske faktorer
Øvrige klimatiske forhold
Planområdet er vandlidende pga. høj grundvandsstand, men ligger uden for 2,5 koten for havstigninger langs fjorden. I forbindelse med
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ekstremregn kan evt. kældre i delområde B og C dog være oversvømmelsestruede, der stilles derfor krav til sikring mod dette.
Den eksisterende bebyggelse har generelt set en lav energistandard,
da der i hovedtræk er tale om erhvervsbyggeri af ældre dato.
Der er overordnet betragtet tale om en betydelig fortætning af de dele
af området, som kan omdannes. Vandværksparken kan selvsagt ikke
fortættes. Konkret giver lokalplanen mulighed for etablering/indretning
af op til 90.000 m2 bebyggelse plus P-huset på 24.000 m2. Dette vil
øge bebyggelsesprocenten til et gennemsnit på 80, hvilket er i god tråd
med Aalborgs ambitioner for byfortætning.
I planen stilles som udgangspunkt krav om lavenergibyggeri og fjernvarmeforsyning, ligesom planen åbner mulighed for at indpasse solenergianlæg på facader og tag. Herudover er der (en helt oplagt) mulighed for at anvende grundvandskøling i nyt erhvervsbyggeri. Sidstnævnte er med succes implementeret i kontorbyggeriet "Visionshuset"
i den nordlige ende af Visionsvej.
Samlet set vil planerne bidrage positivt ift. den forebyggende klimaindsats.

Afbødende foranstaltninger
I lokalplanen er der arbejdet med afbødende foranstaltninger for at
undgå væsentlige negative påvirkninger i forbindelse med planens gennemførelse. Følgende afbødende foranstaltninger bliver gennemført:
Støjpåvirkning
Disponering af bebyggelse, opholdsarealer mv. skal ske under overvejelser omkring minimering af støjpåvirkning fra trafik. Bebyggelsesstrukturen og -skalaen har i sig selv en afskærmende effekt, ligesom
de mest støjfølsomme funktioner skal placeres længst væk fra trafikerede veje. Der indpasses endvidere støjskærme i slip mellem bebyggelsen mod Sønderbro og Poul Larsens Vej, ligesom støjeksponerede facader udformes med støjisolering og støjvinduer.
Vandløb og søer
Der skal ske lokal afledning af regnvand (LAR) med bl.a. forsinkelse og
rensning af regnvand i regnvandsbassin inden afledning til Østre Landgrøft, så der ikke sker unødig forurening og hydraulisk påvirkning af
denne.
Jordforurening/jordhåndtering
Ved etablering af nye fri- og opholdsarealer på den tidligere eternitgrund skal der forinden indhentes tilladelse efter jordforureningsloven.
Lokal afledning af regnvand
Lokalplanen fastlægger en bred palette af LAR-løsninger, herunder:
- optimering af nedsivningspotentiale ved krav til befæstelse,
- optimering af fordampning, fx gennem etablering af Klimaboulevard,
udbredt brug af begrønning og åbne vandflader,
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- optimering af forsinkelse ved anlæg af fx regnbede, grøfter, kanaler/
render, jordbassiner, spejlbassiner o.l.

Alternativer / 0-alternativet
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo
– det såkaldte 0-alternativ.
Ved 0-alternativet vil områdets vestlige del fortsat fungere som decideret erhvervsområde med de nuværende aktiviteter relateret til transport, oplagsvirksomhed, lettere industri mv.. Områdets østlige del vil
ved 0-alternativet fortsat henligge som delvist rømmet industriområde
med regnvandsbassin samt mulighed for indpasning af midlertidige
funktioner - både i eksisterende bygninger og på de ubebyggede arealer. Endelig omfatter 0-alternativet en bibeholdelse af Vandværksparken i sin nuværende form, men hvor parken fortsat vil ligge - både
funktionelt og visuelt "gemt af vejen" og med ringe tilgængelighed.

Overvågning
Overvågning af relevante miljøforhold tænkes gennemført på følgende
vis:
Støjpåvirkning
Overvågning af trafikstøj sker via Aalborg Kommunes regelmæssige
kortlægning af støjen fra vejtrafik, som gennemføres hvert 5. år.
Overfladevand
Krav til kontrol af afledning af overfladevand vil blive fastlagt i udledningstilladelsen til Østre Landgrøft.
Jord/jordforurening
Løbende tilsyn ved jordhåndtering i området, herunder ved evt. nyttiggørelse af overskudsjord. Evt. intensiveret tilsyn ift. de særlige regler
for Eternitgrunden.

Sammenfattende redegørelse
Hvordan er miljøhensyn integreret i planen?
• Blandet bymæssig anvendelse minimerer transportbehov
• Klimaboulevarden sikrer lokal afledning og forsinkelse af regnvand,
rekreative muligheder og biologisk mangfoldighed.
• Øget rekreativ tilgængelighed af Vandværksparken
• Kulturhistoriske landskabstræk og bygningselementer bevares.
• Der sikres et sammenhængende stinet
• Parkering skal overvejende placeres i konstruktion
• Der sikres afskærmning mod trafikstøj
• Bebyggelse skal disponeres under hensyntagen til skygge, vind og
gode byrum
• Jordforurening skal håndteres i henhold til miljølovgivning.
• Bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri
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Hvordan er miljørapporten og udtalelser indkommet i offentlighedsfasen er taget betragtning?
Miljøvurderingen har været en integreret del af den gennemførte lokalplanproces og har løbende bidraget med at afdække og afklare relevante miljømæssige problemstillinger.
Udtalelser fra offentligheden er vurderet i forbindelse med den endelige
vedtagelse af planen. Indsigelser vedr. bebyggelse i 9 etager er håndteret ved at stille skærpede krav, der sikrer slanke volumener, markant
arkitektur, god helhedsvirkning med omgivelserne og opholdsvenlige
byrum i gadeplan. Indsigelser og bemærkninger vedr. Vandværksparkens rekreative rolle og tilgængelighed har betydet at der er tilføjet en
bestemmelse om afskærmende beplantning mod private haver.
Hvorfor er den vedtagne plan valgt ud fra de behandlede alternativer?
Flere af de indkomne udtalelser fra offentligheden signalerer at man
generelt ser den vedtagne plan som et bedre alternativ end O-alternativet, hvor Eternitgrunden bibeholdes som erhvervsområde/delvist
rømmet industrigrund.
Det er også Aalborg Kommunes vurdering at en omdannelse af den resterende del af Eternitgrunden som en del af en ny blandet bydel med
boliger, fællesfunktioner, miljøvenlige erhverv og rekreative muligheder
samlet vil være en gevinst for byen og lokalområdet.
Hvordan overvåges miljøpåvirkninger af planen?
Der er ikke foretaget ændringer i Miljørapportens overvågningsprogram,
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