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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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Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om, at fortætte og
renovere bebyggelsen i boligområdet ved Ravnkildevej i Aalborg Øst.
Indsatsen ved Ravnkildevej er 2. renoveringsetape af i alt 3 etaper
omfattende de tre boligafdelinger: Blåkildevej, Ravnkildevej og Fyrkildevej. Renoveringerne indgår i en samlet omdannelse beskrevet i
helhedsplanen "Kildeparken 2020". Den overordnede vision for omdannelsen af Kildeparken er, at give de eksisterende - meget ensartede og
nedslidte - boligområder en mere mangfoldig og nutidig karakter, som
samtidig tilfører nyt byliv og god sammenhængskraft på tværs. Første
led i realiseringen af helhedsplanen var opførelsen af Sundheds- og
Kvarterhuset på Fyrkildevej i 2012. Siden da er 1. renoveringsetape den igangværende omdannelse af afdelingen på Blåkildevej - igangsat.
I relation til den fremtidige byudvikling i det østlige Aalborg blev der
i 2012 afholdt en arkitektkonkurrence - 'City in between' (CIB) - med
henblik på at fastlægge en overordnet strategi for en mere bæredygtig
udvikling af den østlige forstad. Fokusområder fra CIB - bl.a. fortætning, nye boligformer og landskabet som kvalitetsbærer for den fremtidige udvikling - indgår som vigtig inspiration til den konkrete planløsning for Ravnkildevej. Det samme gælder visionen for Astrupstiforbindelsen, der som rygrad gennem Aalborg Øst og Universitetsområdet
med forbindelse til den kommende letbane vil spille en helt central rolle
i revitaliseringen af bydelen og dennes mobilitet.
Lokalplanens formål er, at muliggøre den ønskede fortætning og omdannelse af Ravnkildevejs bebyggelse. Indsatsen skal skabe flere forskellige boligtypologier og boformer i området. Der lægges vægt på
generelt at højne æstetik, kvalitet og funktionalitet af bebyggelse og
friarealer - bl.a. med øget fokus på bæredygtige løsninger samt naturog opholdskvalitet. Alt i alt skal omdannelsen gøre området attraktivt
for en bredere beboer- og brugerskare.

Ravnkildevej i dag. Stikveje giver adgang til blokbebyggelsen til højre og gårdhavehusene til venstre.
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Områdets gårdhavehusbebyggelser er flot indpasset i de interne grønne kiler.

Lokalplanområdet
Lokalplanen omfatter et område på ca. 12,5 ha (matr. nr. 7c og del af
matr. nr. 7h, begge af ejerlavet Nr. Tranders, Aalborg Jorder) og ligger
i byzone. Området ejes af Himmerland Boligforening og omfatter afdeling 50 med i alt 247 almene boliger fordelt på etageboliger og gårdhavehuse. Området blev opført og ibrugtaget i 1968 som det første af
Kildeparkens områder. Området er tættere bebygget end naboområdet
ved Blåkildevej, men har alligevel en markant grøn karakter og en bebyggelsesprocent på ca. 20.
Området vejbetjenes internt fra Ravnkildevej, der er tilsluttet Smedegårdsvej mod nord. Fra Ravnkildevej er der stikveje ind til bebyggelsens ankomst- og parkeringsområder, jf. foto side 5.
Området rummer to gennemgående boligtyper - dels et område med
etageboliger/blokbebyggelse mod nordvest (delområde A), og dels en
gårdhavehusbebyggelse (delområde B), jf. Bilag 2.

Det store centrale gårdrum i blokbebyggelsen anvendes til parkering
samt lege- og opholdsfaciliteter.
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Boligblokkene har to etager og er stramt disponeret omkring et stort
centralt parkerings- og opholdsrum. Gårdrummet er præget af store
ensartede parkeringsflader med sparsom beplantning samt enkelte
lege- og opholdsfaciliteter uden nævneværdig kvalitet. Blokkene er
opført i lysegrå betonelementer.
Gårdhavehusene, der ligger i områdets østlige og sydlige del, er tilsvarende disponeret i klynger omkring et centralt møde-/ankomstrum,
hvorfra der er adgang til de enkelte boliger. Alle gårdhavehuse har
egen carport, lukket have og ligger i direkte forbindelse med de grønne
"landskabskanter" langs med Astrupstien mod øst og Korupstien mod
vest. Gårdhavehusene, der står i gule teglsten, har en meget fin placering og kobling til landskabet. Denne særlige kvalitet ønskes sikret i
den forestående omdannelse. Kanterne og de grønne områder i øvrigt
er kendetegnet ved åbne græsplæner kombineret med trægrupper og
solitære træer, der lægger sig ind til bebbyggelsen. De grønne områder
bruges overvejende som gennemfærdselsareal for beboerne til stisystemet og nabobebyggelserne.

Lokalplanområdets omgivelser
Lokalplanområdet ligger i bydelen Smedegård i Aalborg Øst, der er
kendetegnet ved en bred palette af almennyttig bebyggelse kombineret
med parcelhusområder. Centralt i bydelen ligger Planetcentret, længere
mod nord Mellervangsskolen og mod syd Trekanten, der er et vigtigt
omdrejningspunkt for kultur- og fritidsliv i Aalborg Øst. Længere mod
syd og sydøst ligger Sundheds- og kvarterhuset samt blokbebyggelsen
ved Fyrkildevej, mens Tornhøjcentret og Tornhøjskolen ligger på modsatte side af Humlebakken.
Mere specifikt grænser området op til Smedegårdsvej, Ålbækstien, parcelhuskvarteret Tranumparken og Planetcentret mod nord. Mod øst er
der grænse mod Astrupstien og parcelhuskvarteret Rebildparken, mens
Korupstien og Blåkildevej er nabo mod vest. Endelig grænser området
op til fritidscentret Byggeren mod syd. Jævnfør luftfotoet side 4.
Astrupstien og Korupstien indgår begge i bydelens overordnede stinet,
men hvor Astrupstien - både nu og i fremtiden - vil være den primære
forbindelse ned til Universitetsområdet. Hovedstiens fremtidige funktion er nærmere belyst i helhedsplanen for Astrupstien, hvor fokus er
rettet mod fortætningsmuligheder med bl.a. fællesfunktioner langs
tracéet, en fokuseret landskabs- og beplantningsindsats samt en gentænkning af forbindelsens trafikale funktion. Jævnfør figur 1 side 8.
Kendetegnende for Aalborg Øst, der blev planlagt i 1960'erne og frem,
er klart afgrænsede bebyggelsesenklaver med en lav tæthed og et anvendelsesmæssigt fokus på boliger og institutioner. Hertil kommer en
høj grad af trafikseparation - bl.a. et omfattende stinet - samt en markant grøn struktur med store friarealer, som kun bruges meget ekstensivt.
For bydelen Smedegård er det kuperede landskab et særligt karakteristika, som giver området en særlig attraktionsværdi - bl.a. udsigts-
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Lokalplanområde

Figur 1: Udsnit af forslag til ny helhedsplan for Astrupstien, 2014 (v/ Tegnestuen Vandkunsten). Forslaget er udarbejdet
som led i Aalborg Kommunes samarbejde med Realdania vedr. ’Kickstart Forstaden Version 2.0’, som opfølgning på forstadskonkurrencen ’City in Between’. Helhedsplanen omfatter stiens nuværende udstrækning fra Universitetsområdet i syd
(og fremtidig tilkobling til Letbanen), til Øster Uttrupvej mod nord. Arbejdet med en ny helhedsplan for strækningens fremtidige byudvikling og mobilitet er en del af forundersøgelsen til et renoveringsprojekt af tunnel og byrum omkring Humlebakken, også i samarbejde med Realdania. Ambitionen bag byrums-projektet er at kickstarte etablering af et nyt centralt
bydelscenter omkring Trekanten og Tornhøjcentret.
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mæssigt - en kvalitet der kan udnyttes bedre. Der er ingen udpegede
bevaringsværdier, fredninger og lignende i området.
I de kommende år vil der blive investeret massivt i Aalborg Øst. Der
bygges nyt Universitetshospital og ny overordnet vejforbindelse, Egnsplanvej, ligesom planlægningen af Aalborg Letbane er i fuld gang.
Der sker udbygning af campus-området ved Universitetet, ligesom
erhvervs- og industriområderne ved Tranholmvej og Østhavnen er i
vækst. Alt i alt betydelige investeringer, der vil løfte og skabe synergier
i bydelen som helhed, såfremt der - som i Kildeparken - også investeres i at skabe mere velfungerende og attraktive boligområder.

Lokalplanens indhold
Hoveddisponering og struktur
Hovedidéen for omdannelsen af Ravnkildevej er, at transformere bebyggelse og landskab til nutidens varierede behov og rettet mod en
mere forskelligartet beboergruppe, men hvor der tages afsæt i områdets mange eksisterende kvaliteter. På figur 3 side 10 ses en illustration af det samlede område efter omdannelse.
Lokalplanen giver både mulighed for renovering af alle eksisterende
boliger samt indpasning af nybyggeri. Renovering og nybyggeri betyder
bl.a., at den eksisterende bygningsskala øges i området. Blokbebyggelsen ændres fra 2 til 3 etager og der indpasses punkthuse i hhv. 4,
5 og 7 etager, jf. princippet på figur 2. Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B og C, hvor delområde A omfatter blokbebyggelsen Afd.
50.A og delområde B omfatter Afd. 50.B - 50.G, som er gårdhavehusbebyggelsen. Endelig er den grønne overgangszone mod Astrupstien
- delområde C og en del af delområde B - et særligt fokusområde i
transformationen af områdets fri- og opholdsarealer, bl.a. i forhold til
at sikre en hensigtsmæssig sammenbinding af området med en kommende Astrupstiforbindelse.

TRANSFORMATION AF ETAGEBOLIGERNE

Den primære anvendelse vil fortsat være boliger, men der vil også
være mulighed for at etablere funktioner i området, der naturligt vil
kunne indpasses i et boligområde, uden at det medfører gener i forhold
til omgivelserne. For eksempel kan der etableres administrative funktioner, fælles vaskeri for beboerne, institution, fælleshus eller andre
halvoffentlige funktioner, som kan være med til at tilføre området mere
byliv og mulighed for mødesteder i bebyggelsen. For at tilføre mere liv i

P

Figur 2: Nuværende bygningsskala i delområde A (boligblokkene) samt skala og varierede boligtyper efter omdannelse.
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Figur 3: Illustrationsskitse, der viser eksempel på området ved Ravnkildevej efter omdannelse (Arkitektfirmaet SLA).
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husene i gadehøjde vil disse funktioner i de fleste tilfælde kunne placeres bedst i stueetagen. I lokalplanen udpeges derfor en række "aktive
facader", hvor stueetagen forbeholdes "halvoffentlige" funktioner med
henblik på at skabe levende byrum, der spiller aktivt sammen med den
tilstødende bebyggelse.
Som en vigtig del af fornyelsen omlægges en stor del af de eksisterende vej-, parkerings- og opholdsarealer i delområde A til fordel for
en mere åben struktur med lokale shared space-løsninger og en bred
palette af lokale opholdsarealer, haver o.l. - jf. figur 3. Ved at ændre
strukturen ændres den måde, man bevæger sig rundt i bebyggelsen
på. Tanken er, at biler parkeres i gaderne mellem bygningerne - tæt på
den enkeltes bolig. Trafikken er på den måde med til at skabe mere liv
og øge trygheden i området. For gårdhavebebyggelsen (delområde B)
er der kun tale om mindre ændringer af infrastrukturen.
Den ændrede struktur - herunder indpasning af nybyggeri - betyder, at
der kan blive behov for at gennemføre mindre nedrivninger af eksisterende bebyggelse, jf. Bilag 2. I lokalplanen reserveres endvidere areal
mod syd til en eventuel kommende vej og/eller stiforbindelse mellem
Blåkildevej og Fyrkildevej. Herudover sikres med planen en række essentielle koblingspunkter til Astrupsti-forbindelsen og Korupstien.
Indpasning og udformning af bebyggelse
Visionen er at Blåkildevej og Ravnkildevej opleves som to forskellige
kvarterer i Kildeparken med hver deres indbyrdes identitet. Den diffe-

4

87083

Figur 4: Visualisering af det omdannede område set fra luften med retning mod sydøst. Bebyggelsen er indsat i visionen
for helhedsplanen 'Kildeparken 2020' (EFFEKT Arkitekter).
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rentierede identitet skal først og fremmest udmøntes i facadebearbejdningen, detaljering og arkitektur og ikke i planstrukturen. Tilsvarende
er en individuel linje for det detaljerede design af landskab, fælles
byrum og rummenes samspil med bebyggelsen væsentlig for den helhedsorienterede oplevelse af Ravnkildevej, som sit eget unikke bykvarter.
Lokalplanen åbner mulighed for at fortætte området. Den gældende
kommuneplanramme giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 60
for etageboligområdet og 40 for tæt-lav (gårdhavehusbebyggelsen).
Samlet set giver denne lokalplan mulighed for at indpasse ca. 6.000
m2 bebyggelse, hvilket vil øge den samlede bebyggelsesprocent for
området fra ca. 20 til ca. 25. For delområde A og B bliver bebyggelsesprocenten hhv. 48 og 13 efter omdannelse og nybyggeri. I alt tilføres
området 60-70 nye boliger, så det samlede antal boliger bliver ca. 310320.
Det planlagte nybyggeri - 3 punkthuse - placeres inden for byggefelter i det centrale gårdrum i delområde A, som vist på Bilag 2. Punkthusenes placering og skala - hhv. 4, 5 og 7 etager - er fastsat ud fra
betragtninger omkring skyggeforhold og soloptimering af de tilknyttede opholdsarealer, jf. figur 4 side 11. Den maksimale bygningshøjde
er fastsat til 24,0 m målt fra fastsatte niveauplaner. Mindre bygninger
som skure o.l. kan placeres uden for de viste byggefelter.
Foruden eventuelt nybyggeri er det hensigten, at den eksisterende bebyggelse gives et arkitektonisk og indretningsmæssigt løft med fokus
på kvalitet, lys, luft og funktionalitet, herunder adgangsforhold der er
egnet til alle tænkelige brugergrupper. Lokalplanen angiver således bestemmelser omkring fælles farve- og materialeholdning samt principper
for arkitektonisk variation, bygningsmæssige detaljer, belysning mv.
De gennemgående bygningstypologier bliver gårdhavehuse i 1-1½ etage, rækkehuse i 2 etager samt terrassehuse og haveboliger i 2-3 etager, hvor en eventuel 3. sal indrettes som mindre tagboliger til fx unge.
De forskellige boligtyper efter endt omdannelse er illustreret på figur 5
og 6 side 13-14. Den brede vifte af boligtyper betyder endvidere, at de
almennyttige boliger varieres med nye ejerformer - både ejerboliger og
evt. andelsboliger. For boligblokkene (Afd. 50.A) tænkes tre modeller
for renovering - rækkehuse, terrassehuse og haveboliger - og tilsvarende for gårdhavehusene (Afd. 50.B-50.G), som kan omdannes på tre
måder, hvor den mest gennemgribende er en decideret ombygning til
dobbelthuse. Gårdhavehusene gives generelt et arkitektonisk løft med
fx nye tagkonstruktioner, mere åbne facader og eventuelle tilbygningsmuligheder. Jævnfør figur 6 side 14. Der lægges imidlertid vægt på at
sikre, at den nuværende bevaringsværdige og karakterfulde overgang
mellem gårdhavehusbebyggelsen og det omgivende landskab ikke sløres.
Mellem de renoverede/ombyggede boligblokke kan de 3 punkthuse
indpasses. Disse bliver med deres egen unikke arkitektur nye visuelle
pejlemærker i området, men vil også rumme lejlighedstyper, som ikke
tilbydes i den øvige bebyggelse. Punkthusene skal være med til at ska-
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Terrasseboligerne set fra ankomssiden med tårnhusene i baggrunden

Gårdhavehusene set fra fællesrummet

Rækkehusene med tårnhus i baggrunden

Havehusene med tagboliger
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Figur 5: Eksempler på de forskellige boligtyper i området efter omdannelse (EFFEKT Arkitekter).

be en mere differentieret skyline og understrege det kuperede terræn
og udsigtskvaliteter. Punkthusenes stueplan indrettes til fælles "halvoffentlige" funktioner som administration, institution o.l.. Det er dog også
en mulighed, at fælles funktioner indrettes på 1. sal, ligesom der fortsat kan indrettes fælleshus centralt i lokalplanområdet.
Veje, stier og parkering
Ravnkildevej vil fortsat være rygrad for områdets infrastruktur, der
vejforsynes fra Smedegårdsvej i nord. Den planlagte fortætning og det
øgede antal boliger i området forventes ikke at have kapacitets- eller sikkerhedsmæssig betydning for den nuværende tilslutning. Det er
hensigten, at Ravnkildevej indrettes med trafikdæmpende foranstaltninger og længdeparkering i den ene vejside kombineret med vejtræer.
Princippet med samlede vej- og parkeringsområder i gårdhavebebyggelsens indre (delområde B) ønskes fastholdt, mens infrastrukturen i
delområde A transformeres. Konkret bliver der tale om et langt mere
finmasket vejnet bestående af en kombination af "shared spaces" og
interne boliggader med P-lommer og vinkelparkering. Gårdhavebebyggelsens trafikarealer tænkes ligeledes omdannet efter shared spaceprincippet, men hvor der lægges vægt på at sikre disse rum et markant
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FOR AT SKABE VARIATION OG FÅ
MERE LYS I LEJLIGHEDERNE

NY FÆLLES INDGANG FRA VEST DER
LØSER TILGÆNGELIGHEDEN

Boliger, Ravnkildevej, Smedegård
Figur 6: Fremtidige boligtyper ved
omdannelse af eksisterende etageblokke og gårdhavehuse (EFFEKT
Arkitekter).
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grønt præg. Shared spaces kan med fordel indrettes med varierede
belægningstyper som asfalt, fliser, grus, græsarmering osv., som understøtter arealernes vigtige rolle som multifunktionelle byrum. Til
inspiration henvises til illustrationsplanen - Bilag 3 - og de detaljerede
udsnit på figur 9 side 16.
Der lægges vægt på, at området fortsat er velforsynet med stier - både
på kryds og tværs af området samt med endnu bedre opkobling til
både Korupstien og Astrupstien. I den grønne kant mod Astrupstiforbindelsen (delområde C) skal der endvidere sikres mulighed for etablering af mindre trafikale anlæg som vigepladser, cykelparkering o.l., som
kan understøtte forbindelsens eventuelle funktion som kollektiv busforbindelse, jf. figur 7.
I planen stilles krav om etablering af 1 P-plads pr. bolig. Dette tal dækker imidlertid over et varierende parkeringsbehov fra én boligtype til

Figur 7: En kollektiv busløsning
kan blive en del af fremtidens
Astrupstiforbindelse (Tegnestuen
Vandkunsten).
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Fra Astrupstien: Hundeluftning efter arbejde gennem det frodige englandskab, som skaber smukke rammer for bebyggelsen.

Boliger, Ravnkildevej, Smedegård
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Figur 8: Åbent englandskab langs Astrupstien (Arkitektfirmaet SLA).

en anden, og om det er ejer- eller lejeboliger. Det vurderes dog, at
der i dag er en stor uudnyttet kapacitet, hvorfor det umiddelbart ikke
skønnes nødvendigt at øge normeringen. Planen anviser endvidere 3
P-zoner til eventuelle garager, som kan etableres efter behov.
Øvrig parkering skal overvejende etableres på terræn langs veje i
området. Dele af terrænparkeringen kan evt. indrettes med multifunktionel karakter - fx til sportsaktivitet og/eller regnvandsbuffer - så
arealerne mere aktivt kan indgå i det daglige byliv. Der er desuden
mulighed for at etablere parkering i halvdelen af stueetagen i de tre
punkthuse, eller som P-kælder under bebyggelse.
Opholdsarealer og grøn struktur
Som i naboområdet ved Blåkildevej er indpasning af forskellige former for grønne løsninger også en bærende del af visionen for det nye
kvarter ved Ravnkildevej. Der er tale om såvel fysiske grønne løsninger
som bæredygtige og energirigtige løsninger i både byggeri og udenomsarealer.
Generelt lægges vægt på at sikre sammenhængende grønne forløb
gennem området, som bl.a. navigerer beboerne frem til Astrupstiforbindelsen og de øvrige omgivende kiler og stiforløb. Nogle steder er
de grønne forløb tænkt som landskabsprægede områder og haver, og
andre steder som begrønnede byrum. Beplantningen skal overvejende
være egnstypisk.
De primære grønne forløb er kanterne mod hhv. Astrupstien mod øst
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Figur 9: Eksempler på indretning og disponering af grønne såvel som mere urbane opholdsarealer ved Ravnkildevejs fremtidige bebyggelser (Arkitektfirmaet SLA).

(delområde C) og Korupstien mod vest. Med lokalplanen sikres disse
som sammehængende landskabsrum med en åben engkarakter - jf.
figur 8. Beplantningen er overvejende sparsom i form af solitære træer
eller små beplantningsgrupper. Landskabet suppleres og brydes dog
med forskellige typer naturtilpassede anlæg for regnvandshåndtering,
interne stier og faciliteter til leg og ophold. Tyngden af aktivitetsmuligheder og anlæg lægges i Astrupstikilen hvor disse - både visuelt og
funktionelt - skal støtte op om realiseringen af helhedsplanen for forbindelsen, og dermed et mere levende og tværgående byliv i Aalborg
Øst.
I planen stilles endvidere krav til indretningen af de mere lokale opholdsarealer/pladser med direkte tilknytning til bebyggelse. Det gælder både arealer med overvejende bymæssig karakter og arealer med
overvejende grøn karakter. Fælles for disse er, at de skal beplantes
og indrettes med forskellige faciliteter for udendørs ophold og leg. De
"grønne" fællesarealer skal gives havekarakter, mens områder med
en mere urban karakter skal være en kombination af beplantning og
belægning, se figur 9. Der skal endvidere ske overvejelser omkring
arealernes placering og indretning ift. solorientering og skyggeforhold,
så opholdskvaliteten bliver så høj som mulig. Belagte flader skal så vidt
muligt være gennemtrængelige for regnvand. I forhold til valg af byudstyr og belysning skal der fastlægges og anvendes en gennemgående
designlinje, der er unik for kvarteret ved Ravnkildevej. Det skal dog
være muligt, at variere indretningen lokalt.
Et andet fokusområde er at øge biodiversiteten og biofaktoren i området. Biodiversitet er betegnelsen for mangfoldighed i alt levende - levesteder, arter og processer. Biofaktor er et mål for omfanget af grønne
elementer i et område set i forhold til områdets størrelse. Forskellige
belægningstyper og beplantningstyper tildeles en værdi efter, hvor
"grønne" de er. Den højeste værdi findes i skove, mens en almindelig
græsplæne har en relativ lav værdi og asfalt har værdien nul. For at
øge områdets biofaktor stilles bl.a. krav om en generel forstærkning af
beplantningen, brug af varierede arter og bevidst skabelse af nye eller
mere markante grønne forbindelser på de offentlige arealer.
Opholdsarealer og de grønne kanter spiller også en meget vigtig rolle

Maj 2015 • Side 16

Redegørelse
Lokalplan 4-6-105

FORSLAG

Boliger, Ravnkildevej, Smedegård
ifm. håndtering og forsinkelse af regnvand (LAR). Hensigten er, at området skal rumme mange forskellige LAR-løsninger, som kan være med
til at styrke områdets naturmæssige og rekreative indhold. Løsningerne
spænder fra regnvandssøer, grøfter, regnbede til kanaler, spejlbassiner
og deciderede aktivitetsområder - fx boldbaner og skaterbaner - som
ved ekstremregn kan tåle oversvømmelse. De primære LAR-løsninger
søges placeret, hvor de naturgivne forhold er bedst, fx i lavninger o.l.
Regnvandssystemet bør udformes som sammenhængende systemer
langs områdets grønne kanter, jævnfør principperne på Bilag 3. På sigt
kan systemet evt. sammenbindes med systemer i naboområder eller
hvor regnvandet håndteres samlet for det meste af bydelen.
Skygge og vind
Lokalplanområdets åbne grønne karakter samt de terrænmæssige forhold har betydning ift. skygge- og vindforhold - især ved indpasning af
punkthuse og forhøjning af eksisterende bebyggelse. Der er derfor udarbejdet skyggestudier på udvalgte datoer og tidspunkter henover året.
Af skyggestudierne på figur 10-13 - se side 18-21 - fremgår det, at
skyggepåvirkningen øges i delområde A, specielt forår og efterår. Dog
vil der fortsat være gode skyggefri arealer i det centrale friareal omkring punkthusene, som kan benyttes året rundt. Om sommeren er
skyggevirkningen begrænset og der vil være rig mulighed for at finde
gode opholdssteder i solen hele dagen. Skyggeforholdene skal dog
iagttages nøje ifm. den nærmere disponering og indretning af fri- og
opholdsarealer.
Det samme gør sig gældende i forhold til vindforhold, som skal indgå
som en parameter ifm. den konkrete disponering og udformning af
friarealer, og - ikke mindst - ved design af de højere punkthuse, hvor
komforten for foden af bygningen skal sikres. Tilsvarende skal der ved
større åbne grønne kiler og -korridorer indtænkes forskellige læmuligheder, som kan bryde vinden.

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 (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplan 4-6-105 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 ikke skal udarbejdes en miljørapport, da planen
fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og alene indeholder mindre ændringer i eksisterende planer, og i øvrigt forventes
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21. OKTOBER KL 10

21. OKTOBER KL 12

21. OKTOBER KL 16

Figur 10: Skyggestudie efterårsjævndøgn (EFFEKT Arkitekter)
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21. DECEMBER KL 10

21. DECEMBER KL 12

21. DECEMBER KL 16

Figur 11: Skyggestudie vintersolhverv (EFFEKT Arkitekter)
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21. JUNI KL 9

21. JUNI KL 12

21. JUNI KL 16

Figur 12: Skyggestudie sommersolhverv (EFFEKT Arkitekter)
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21. JUNI KL 19

Figur 13: Skyggestudie sommersolhverv (EFFEKT Arkitekter)

ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Screeningen findes i dokumentet "MV - Screening/scoping", som kan
ses sammen med planen på kommunens hjemmeside i planens høringsperiode.
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.
Planen omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag
2 i ovennævnte bekendtgørelse. Derfor skal der ikke udarbejdes en
VVM-screening eller en VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at udløse en VVMscreening.
EF-habitatdirektivet
Natura 2000-områder
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan skade et Natura
2000-område.
Nærmeste Natura 2000 område er nr. 15 "Nibe Bredning, Halkær Ådal
og Sønderup Ådal" som ligger ca. 10 km vest for lokalplanområdet.
Som følge af den betydelige afstand mellem områderne, vurderes det,
at planlægningen af renovering og nybyggeri inden for lokalplanområdet hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil
medføre en forstyrrende påvirkning ind i Natura 2000 området.
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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.
Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter,
opført på Habitatdirektivets bilag IV. De eneste arter, som potentielt
kunne have yngle- eller rasteområde på de grønne arealer og ved de
bygninger, der renoveres, er markfirben og arter af flagermus. Områdets friarealer - herunder større græsarealer - vurderes ikke egnede
som yngle- eller rasteområde for de pågældende arter. Projektet vurderes derfor ikke at ville beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.
Kommuneplanen
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 4.6.D1
Blåkildevej m.fl. og er i overensstemmelse hermed.
Byplanvedtægt nr. 32
Lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. 32, vedtaget i byrådet i 1973. Området er beliggende i byzone og er udlagt primært til
boligformål (tæt/lav- og etagebebyggelse). Gårdhavehusene samt det
grønne areal mod vest er beliggende i delområde A2. Etageboligerne er
beliggende i delområde B. I byplanvedtægten er angivet en retningsgivende bebyggelsesplan.
I område A2 (gårdhavehusene) må bebyggelse kun opføres i 1 etage
og i område B (etageboligerne) i 2 etager.
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan
4-6-105 ophæves byplanvedtægt nr. 32 "Vedrørende et område beliggende syd for Smedegårdsvej i Aalborg Kommune" for det område, der
er omfattet af lokalplan 4-6-105.

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).

Øvrige krav i medfør af anden lovgivning mv.
Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet ligger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser.
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Grundvandssænkning
Aalborg Kommune, Miljø & Energi skal ansøges inden en eventuel
grundvandssænkning i lokalplanområdet.
Spildevandsafledning
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan. Ny
bebyggelse skal separatkloakeres og spildevand skal ledes til Renseanlæg Øst.
Afledning af overfladevand
Overfladevand skal håndteres lokalt ved nedsivning eller - efter behov ved forsinkelse i bassiner o.l. inden afledning til recipient.
Renovation og affald
Da der er tale om en omfattende renovering af et stort boligområde,
hvor der er mulighed for at indarbejde moderne affaldsløsninger, som
eksempelvis underjordiske løsninger, vil det være hensigtsmæssigt at
inddrage en affaldskonsulent fra Aalborg Forsyning, Renovation, på et
tidligt tidspunkt i projekteringsfasen, for at sikre optimale løsninger for
affaldshåndtering.
I områder med tæt-lav bebyggelse bør der som udgangspunkt reserveres areal til etablering af affaldsøer. Ved større bebyggelser bør der
som minimum afsættes plads til et opsamlingssted for genanvendelige
materialer som glas, papir og metal.
Opsamlingen kan ske i kuber, eller, hvor det er praktisk muligt og
økonomisk forsvarligt, i underjordiske containere. Ved underjordiske
løsninger opnås mindre synlige affaldsløsninger, ligesom støjgenerne
mindskes.
Ved etablering af skakte skal der tages højde for pligten til at kildesortere. Dvs. mulighed for at etablere skakte, der kan håndtere flere
affaldstyper. Desuden skal der tages hensyn til renovationsarbejdernes
arbejdsmiljø.
Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter Aalborg Forsyning, Renovations regulativer, som findes på www.skidt.dk.
Yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk eller på tlf. 99 31 49 55.
Opvarmning
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
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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.
Jordforurening
Der er ikke kendskab til, at der er sket forurening af området. Området
er således hverken kortlagt eller områdeklassificeret. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde i området konstateres tegn på
forurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes.
Støj
Ved etablering af ny bolig- eller erhvervsbebyggelse eller indpasning af
erhverv i eksisterende bygninger skal der redegøres nærmere for overholdelse af kommuneplanens retningslinje 13.3 om støj fra trafik og
retningslinje 4.1.3 om støj fra virksomheder.

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. 7c, 7h og 7i, Nr. Tranders, Aalborg Jorder
Tinglyst: 13.07.2010
Titel:
Dok om afledning af overfladevand mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S
Matr.nr. 7c, Nr. Tranders, Aalborg Jorder
Tinglyst: 06.07.1968
Titel:
Dok om beboelse mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 7c, 7h og 7i, Nr. Tranders, Aalborg Jorder
Tinglyst: 26.04.1989
Titel:
Dok om fælles grønne arealer, fællesstier 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 området anvendes til boligformål med varierede bolig- og bebyggelsesformer samt andre funktioner, der naturligt indgår i bebyggelsen,

1.2

at der kan ske omdannelse og renovering af den eksisterende bebyggelse samt suppleres med nybyggeri i op til 24 meters højde,

1.3

at der kan ske udstykning af grunde i området,

1.4

et godt samspil mellem bebyggelsen og det omgivende landskab, herunder synliggørelse af udsigtskvaliteter og terrænformer,

1.5

at der ved nybyggeri samt om- og tilbygninger sikres kvalitet og nutidige arkitektoniske løsninger,

1.6

sammenhængende stiforbindelser med tilslutning til det overordnede
stinet, herunder Korupstien og Astrupstiforbindelsen,

1.7

en styrkelse af natur- og opholdskvalitet samt sammenhæng i grønne
områder og byrum, og

1.8

at området vejbetjenes fra Smedegårdsvej.

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 (boligblokke, punkthuse og
rækkehuse), B (gårdhavehuse/rækkehuse) og C (Astrupstiforbindelsen), som vist på Bilag 1 og 2.

2.3

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

Anvendelse, hele området
• Boliger (tæt-lav boliger og etageboliger)
• Enkeltstående butikker (kiosk o.l..)*
• Mindre butikker til salg af egne produkter*
• Restaurant o.l.
• Klinikker mv. (kiropraktor, læge, tandlæge, terapi o.l..)
• Kontorer (administration o.l..)
• Service (frisør, solcenter o.l..)
• Kulturelle formål (kulturformidling, medborgerhus, udstilling, galleri,
musiklokale o.l..)
• Fritidsanlæg (klub, forening o.l..)
• Undervisning (kursus, konference, skole)
• Institutioner (børneinstitution, ungdomsboliger, ældreboliger o.l..)
• Rekreative formål
• Tekniske anlæg**
• Værksteder o.l.
* Maks. 250 m2 for dagligvare- og udvalgsvarebutikker.
** Kun mindre tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.
Områdets hovedanvendelse er boliger og rekreative formål. Andre byformål kan passes ind, når dette er foreneligt med hovedanvendelsen.
Nuværende etagehusbebyggelse kan omdannes til bebyggelse med
lodrette lejlighedsskel (rækkehuse).

3.2

Punkthuse, stueetage
Mindst halvdelen af punkthusenes stueetage (se Bilag 2) udpeges til
aktive facader, hvor der kan etableres forskellige fælles funktioner såsom f.eks. kontor, frisør, udstilling, klublokale eller boliger. Den resterende del af stueetagen kan indrettes til parkering, jf. pkt. 6.2 og 8.7.
De aktive facader gives et åbent og transparent udtryk.

4. Udstykning
4.1

Udstykning af sokkelgrunde i delområde A
Sokkelgrunde til punkthuse kan udstykkes som vist i princippet på Bilag 2 (byggefelter).

4.2

Udstykning af grunde i delområde B
Samlede boligområder med gårdhavehuse kan udstykkes.

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for tæt-lav boligbebyggelse (delområde B) og 60 for etageboligbebyggelse (delområde A).
I delområde A må bebyggelsesprocenten være maks. 60 for delom-
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rådet som helhed, og i delområde B må bebyggelsesprocenten være
maks. 40 for delområdet som helhed.
Med den planlagte fortætning af området øges omfanget af bebyggelsen fra 25.000 m2 til ca. 31.000 m2 svarende til en bebyggelsesprocent
på ca. 25 for det samlede lokalplanområde. For delområde A og B bliver bebyggelsesprocenten hhv. 48 og 13 efter omdannelse og nybyggeri. Der forventes i alt etableret ca. 60-70 nye boliger i området.
5.2

Områdevis udbygning
Nybyggeri og ombygning kan udføres områdevist. Byggeri skal derfor
udføres således, at de enkelte områder fremstår som passende afsluttede enheder og på en måde, der muliggør opførelse af efterfølgende
udbygninger.

5.3

Byggeri, delområde A
Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal placeres inden for de på
Bilag 2 viste byggefelter.
Bebyggelse kan opføres med følgende etageantal og maksimale bygningshøjder plus eventuelle tekniske installationer på tag fx elevatorskakt og ventilation, jf. Bilag 2:
7 etager:
5 etager:		
4 etager:		
3 etager:		
2+1 etager*:
2 etager:

24 m
18 m
15 m
12 m
12 m
8,5 m

Bygningshøjder måles fra et fastsat niveauplan gældende for det enkelte byggefelt/byggeområde.
* Den øverste etage udgøres af en punktvis opbygning af den enkelte
bolig. Opbygningen må maks. udgøre 20% af boligens grundplan.
5.4

Byggeri, delområde B
Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal placeres inden for de på
Bilag 2 viste byggefelter.
Bebyggelse kan opføres med følgende etageantal og maksimale bygningshøjder jf. Bilag 2:
1-2 etager - 8,5 m
Bygningshøjder måles fra et fastsat niveauplan gældende for det enkelte byggefelt/byggeområde.

5.5

Sekundære bygninger og tilføjelser i bygninger, delområde A
og B
Uden for byggefelterne kan der i mindre omfang etableres sekundære
bygninger og anlæg såsom cykel- og redskabsskure, garager, miljøstationer, teknikbygninger o.l..
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Der kan desuden etableres trapper, vindfang, karnapper, knaster o.l.
uden for de udpegede byggefelter.
5.6

Nedrivning
Der kan ske nedrivning af de på Bilag 2 viste bygninger eller bygningsdele.

6. Bebyggelsens udseende
6.1

Generelle bestemmelser
Området skal fremtræde som et kompleks af forskellige typer boligbebyggelse med en varierende skala og arkitektur, men hvor et nutidigt
udtryk og et fælles internt farve- og materialevalg er med til at binde
området visuelt sammen og give det sin egen unikke identitet.

6.2

Punkthuse, delområde A
Punkthusbebyggelse i op til 7 etager skal fremstå med et dynamisk og
varieret formsprog.
Stueetagen:
Maksimalt halvdelen af punkthusenes stueetage kan indrettes med parkering. Den øvrige halvdel af stueetagen kan indeholde halvoffentlige
funktioner, som vil bidrage til et aktivt byliv, jf. Bilag 2.
Punkthuse skal indrettes så udsigtsforhold og lysforhold/solorientering
optimeres for den enkelte lejlighed. Hver lejlighed skal have mindst én
altan eller terrasse.
Design og indretning af bebyggelsens stueplan og de næmeste arealer
skal endvidere ske under hensyntagen til komfort, herunder vindpåvirkning, solorientering mv.

6.3

Facader
De halvoffentlige funktioner i stueetagen skal orienteres mod de aktive
byrum. Parkeringsfacader orienteres mod de mindre aktive byrum. De
aktive facader skal have et åbent/transparent udtryk, mens parkeringsfacader kan være mere lukkede i deres formsprog.
Facader skal som hovedprincip fremtræde som pudsede flader eller
blank mur. Mindre facadepartier, gavle eller bygningsdele/detaljer kan
fremtræde i andre materialer og farvenuancer, hvis det tilfører dynamik
til bebyggelsen. Der kan anvendes kontrastfarver på bygningsdetaljer
og mindre bygningsdele som døre, afskærmning på altaner/terrasser,
ved indgangspartier og lignende.
Der skal anvendes følgende materialer eller kombinationer heraf: Teglsten, beton/fiberbeton (uden synlige fuger), eternit, glas, træ, zink og
stål. Der kan endvidere integreres solcellepaneler og ske begrønning af
facader.
Ved vestvendte facader kan der etableres solafskærmning/markiser,
når dette sker som en integreret del af bygningens arkitektur.
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Hensigten er, at der anvendes teglsten i lyse farver (1-3 forskellige
typer tegl) som gennemgående facademateriale. Den synlige forskellighed i bebyggelsen - set ift. Blåkildevej - vil ligge i bygningstypologi og
-voluminer samt i detaljeringen, fx facaderytmer, farvevalg, udformning af vinduer, værn, trapper osv..
6.4

Sekundære bygninger
Overflader og farver på sekundære bygninger, jf. 5.5, skal harmonere
med selve boligbebyggelsen.

6.5

Tag
Til tagdækning skal anvendes tagpap, metalplade eller "grønt tag"
(mos sedum, græstørv o.l.). Mindre tagpartier eller tag på mindre bygningsdele kan endvidere dækkes med glas.

6.6

Skiltning
Skiltning ved boligbebyggelse må kun være i form af almindelig navneog nummerskiltning. Skiltning ved øvrige byfunktioner kan ske med
navn og logo. Tekster og logoer må lyse eller belyses.

6.7

Bygningsbelysning
Særlige bygninger og bygningsdele kan evt. belyses eller markeres
med effektbelysning. Dette kan ske som spotbelysning, fx nedfældet
i den omgivende belægning/terræn eller integreret i tag- eller facadekonstruktioner. Se endvidere 7.8.

6.8

Tekniske anlæg
Ventilationsafkast og lignende tekniske anlæg skal integreres arkitektonisk i design af bebyggelsen eller ved indretning af ubebyggede arealer.

7.1

Udendørs opholdsarealer - generelle bestemmelser
Ubebyggede arealer skal indrettes til udendørs ophold - både som store
og mellemstore fællesarealer samt som private opholdsarealer. De mellemstore arealer placeres og indrettes som det sted, hvor man naturligt
mødes med naboerne fra "vejen". Der lægges endvidere vægt på at
sikre sammenhængende grønne forløb gennem området med retning
både nord-syd og øst-vest samt med varierede aktivitets- og opholdsfaciliteter. Jævnfør princippet på Bilag 3 - Illustrationsskitsen.

7. Ubebyggede arealer

Fælles opholdsarealer indrettes dels som grønne sammenhængende
landskabsrum mod hhv. Astrupstiforbindelsen i øst og Korupstien i
vest, og dels som en blanding af gårdhaver, gårdrum eller torve/pladser i tilknytning til bebyggelse (delområde A og B). Fælles opholdsarealer skal udformes så de i videst muligt omfang tilgodeser adgangsforhold for handicappede.
Beplantning skal overvejende være egnstypiske plantearter - gerne i
forskellige variationer og i flere lag.
7.2

Planer for udendørs opholdsarealer
Inden anlægsarbejde påbegyndes skal der udarbejdes detaljerede

Maj 2015 • Side 29

Planbestemmelser
Lokalplan 4-6-105

FORSLAG

Boliger, Ravnkildevej, Smedegård
planer for de aktuelle udendørs opholdsarealer og grønne områder herunder for beplantning, belægning, opholdsfaciliteter o.l. - som skal
godkendes af Aalborg Kommune.
I lokalplanen stilles ikke krav om, at opholdsarealerne indrettes på en
bestemt måde, men det skal med de detaljerede planer dokumenteres,
at disse indrettes med den ønskede funktion og karakter. Der skal ske
en forøgelse af områdets biofaktor og biodiversitet.
7.3

Fælles opholdsarealer med bymæssig karakter
Opholdsarealer med overvejende bymæssig karakter - herunder torve
og pladser - skal indrettes med en blanding af befæstede flader, beplantning samt faciliteter for ophold, jf. principperne på figur 9 side 16.
Der skal så vidt muligt anvendes vandgennemtrængelige belægningstyper, fx græsarmering, belægningssten med brede fuger, stenmel o.l..
Beplantning skal have rumskabende effekt.

7.4

Fælles opholdsarealer med grøn karakter
Opholdsarealer med overvejende grøn karakter skal fremtræde med
havekarakter, fx græs med spredte grupper af træer, buske, blomster
mv. samt faciliteter for leg og ophold, jf. princippet på figur 9 side 16.
Overgangszonen til Astrupstiforbindelsen (delområde C og del af delområde B), den grønne kant mod Korupstien samt de grønne 'tunger'
ind mellem gårdhavehusbebyggelsen skal fremtræde som grønne sammenhængende landskabsrum overvejende med en åben engkarakter,
jf. figur 8 side 15. Eksisterende udvalgte træer og buske bevares solitært eller som små fritstående grupper. Af hensyn til dyre- og planteliv
samt de to grønne kanters rekreative kvalitet skal der suppleres med
nye variationer af beplantning samt indpasses anlæg for regnvandshåndtering (LAR), jf. 9.5. Intensionen er bl.a., at der langs Astrupstiforbindelsen plantes karaktergivende træer.
Naturlige lavninger kan anvendes til regnvandssøer, anlægges som
selvstændig natur eller som grønne rekreative rum eller græsflader til
boldspil o.l., som periodisk tåler oversvømmelse.
I de grønne forløb kan der etableres større beplantningslommer samt
diverse opholds- og aktivitetsfaciliteter, herunder læskabende elementer. I delområde C (Astrupstiforbindelsen) og delområde B kan der endvidere etableres vigepladser og lignende mindre tekniske anlæg, der
understøtter byliv og funktioner langs med Astrupstiforbindelsen.
Jævnfør endvidere Bilag 3 - Illustrationsskitse.

7.5

Private opholdsarealer
Private opholdsarealer kan etableres som traditionelle haver, taghaver,
tagterrasser samt altaner ifm. bebyggelse. Dog tillades ikke taghaver
og tagterrasser i delområde B.
Det anbefales, at hække holdes nede i en højde af maks. 1,20 m for at
styrke udsigtskvaliteter og visuel kontakt, bl.a. af hensyn til tryghedsfornemmelsen i området.
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7.6

Bevaringsværdige træer
Træer, der har en stammediameter på mere end 25 cm, er i princippet
bevaringsværdige og træerne må ikke fældes. Træerne skal fremgå af
en plan for de udendørs opholdsarealer, jf. 7.2, med angivelse af, hvilke
træer der bevares og hvilke der ikke gør. Planen skal godkendes af Aalborg Kommune.
Såfremt der er træer i byggefelter, hvor der skal bygges, kan disse fjernes.
Syge eller døde træer kan normalt fjernes mod, at der plantes et nyt
træ, der på sigt bliver et markant træ, der kan erstatte det fjernede
træ.

7.7

Beplantning langs Smedegårdsvej
Kanten mod Smedegårdsvej skal fremtræde med beplantning. Der kan
af hensyn til indkig til området ske reduktion i den eksisterende træbeplantning, ligesom erstatningsbeplantning kan ske med træer med
åben vækstform, fx højstammede eller flerstammede træer.

7.8

Byudstyr og belysning
Byudstyr og belysning på udendørs opholdsarealer skal fremtræde med
en gennemgående designlinje tilpasset funktion og områdets karakter.
Udvalgte anlæg, flader, beplantninger o.l. kan evt. belyses eller markeres med effektbelysning. Se endvidere 6.8.

7.9

Udendørs oplag
Eventuelle udendørs oplag skal etableres i tilknytning til bebyggelse eller afskærmes af beplantning.

7.10 Terrænregulering - generelt
Terrænregulering skal ske efter en samlet plan for det enkelte byggefelt/byggeområde med individuelt fastlagt niveauplan samt tilhørende
ubebyggede arealer.
I forbindelse med anlæg af veje, regnvandsbassiner o.l. tekniske anlæg
til områdets lokale forsyning kan der ske nødvendig supplerende terrænregulering. Eventuelle skråningsanlæg, støttemure o.l. skal bearbejdes med fx belægning/trappeanlæg, bede, beplantning o.l., så området fremstår velfungerende - både visuelt og funktionelt.
Terrænreguleringsplaner udarbejdes med udgangspunkt i koteplanen
for det eksisterende område.
7.11 Terrænregulering - overgange mellem bebyggelse og landskab
Terrænregulering i overgange mellem bygninger og tilstødende grønne
områder skal udføres med naturlige former uden støttemure samt med
fokus på god tilgængelighed. Ved større terrænspring kan der - om
nødvendigt - etableres mindre murpartier eller trappeanlæg med ringe
højde samt i samme design/materialer som den tilstødende bebyggelse.
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ARKERING

Figur 14: Principsnit Ravnkildevej
(Arkitektfirmaet SLA)

VANDRENDE
DOBBELTRETTET VEJ
VEJSIDEPARKERING/
VEJSIDETRÆER

HAVE/INDGANG

GRØNT AREAL

FRIHOLDT PASSAGE
STI

22

2

1,3

4,4

1

2
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2

6

Terrænreguleringsplaner
for gårdhavehusbebyggelsen (delområde B)
C. RAVNKILDEVEJ
skal sikre, at den nuværende karakterfulde overgang mellem bebyggelsen og det omgivende landskab ikke sløres.

ADEN

Terrænreguleringer samt eventuelle murpartier o.l. skal fremgå af planerne, jf. 7.2.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Vejadgang
Vejadgangen til lokalplanområdet skal fortsat ske fra Smedegårdsvej
som vist på Bilag 2.
Såfremt der etableres vejforbindelse fra Ravnkildevej til Fyrkildevej
skal denne vejforbindelse også anvendes som fremtidig vejadgang til
området som vist på Bilag 2.

8.2

Ravnkildevej
Ravnkildevej skal fortsat være primær fordelingsvej i området og indrettes på de bløde trafikanters præmisser. Der skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på vejen, f.eks. i form af hævede flader, farvet asfalt, indsnævringer af vejforløbet o.l.. Vejen indrettes endvidere med parkering i den ene vejside, jf. principsnittet på figur 14.
I forbindelse med godkendelse af vejprojektet vil der blive stillet krav i
forhold til antallet og udformningen af vejtilslutninger til Ravnkildevej.

8.3

Reservation til eventuel ny vejstrækning
Der reserveres areal til en eventuel ny vejstrækning a-b i samme
bredde som Blåkildevej og dennes eventuelle forlængelse, jf. Bilag 2 og
Lokalplan 4-6-104.
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8.4

Øvrige færdselsarealer
Øvrige interne færdselsarealer udlægges i princippet som vist i princippet på Bilag 3.
Med "i princippet" menes, at veje og færdselsarealer godt kan flyttes
nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige vejstruktur.
Færdselsarealer skal som hovedprincip indrettes som shared space,
der både fungerer som interne fordelingsveje, tilkørselsarealer til parkering, sti- og fortovsarealer o.l.. Byudstyr og belysning på færdselsarealer skal fremtræde med en gennemgående designlinje tilpasset
funktion og bebyggelse.
Færdselsarealer kan med fordel indrettes med et materialevalg, der
afspejler og afgrænser de forskellige færdselsarealers funktioner. Der
bør endvidere ikke etableres lange og lige 'vejforløb' i området, hvortil
beboelsesejendomme har direkte adgange til. Lige forløb kan fx brydes
med forsætninger af 'vejforløbet'.

8.5

Færdselsarealer ved gårdhavehuse
Ved ombygning og indretning af indre færdselsarealer ved gårdhavehusbebyggelsen lægges vægt på, at sikre fællesareal til leg og ophold
mv. med et markant grønt præg. Jævnfør figur 9 side 16.

8.6

Stier
I området skal sikres et sammenhængende stinet, med både øst-vestgående og nord-sydgående forbindelser. Stierne anlægges både som
stier i eget tracé - fx gennem grønne områder - og som en del af shared space-løsningerne. Stierne skal tilkobles de omkringliggende stier
- bl.a. Astrupstien og Korupstien - i de på Bilag 2 viste punkter.
Vejreservationen a-b kan etableres som sti, såfremt vejstykket ikke
etableres, se Bilag 2.
Den endelige placering af øvrige nye stier fastlægges ifm. etapevis udbygning af området.
Det afklares på et senere tidspunkt, om der skal etableres vejforbindelse mellem Blåkildevej/Ravnkildevej og Fyrkildevej, hvorfor der både
gives mulighed for vejforbindelse og stiforbindelse på strækningen a-b
som vist på Bilag 2.

8.7

Parkering
Inden for området skal reserveres areal til parkering svarende til 1 pplads pr. bolig.
Parkering kan anlægges på terræn, i P-kælder eller som P-dæk i dele af
stueplan (punkthuse). Parkeringsflader på terræn skal anlægges med
græsarmering o.l. samt underopdeles og indrettes med beplantning, fx
trærækker suppleret med underbeplantning. Parkeringsflader på terræn
skal så vidt muligt placeres i skyggefulde områder. Dele af terrænparkeringen kan med fordel indrettes multifunktionelt - fx en kombination
af parkering, sport og regnvandshåndtering.

Maj 2015 • Side 33

Planbestemmelser
Lokalplan 4-6-105

FORSLAG

Boliger, Ravnkildevej, Smedegård
Der reserveres endvidere areal til 3 P-zoner for eventuelle garager, som
vist i princippet på Bilag 2. Garageanlæg skal i deres indpasning og
udformning tilpasses omgivelserne, herunder eventuelle grønne forbindelser og opholdsarealer. Garageanlæg skal så vidt muligt udformes
med spinkle konstruktioner og begrønning.
P-zoner til garager tages i anvendelse efter behov. Her og nu indrettes zonerne som naturlige dele af de fælles fri- og opholdsarealer primært med fokus på leg og ophold - og sekundært til forsinkelse af
regnvand i tilfælde af ekstremregn.
Der skal endvidere etableres cykelparkering i overensstemmelse med
normerne, der er angivet i kommuneplanens Bilag F.
8.8

Vendepladser mv.
Ved projektering af veje skal der sikres tilstrækkeligt manøvreareal for
renovationsbiler. For enden af blinde veje skal sikres vendemulighed for
en 10 m lastbil.

9.1

Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg
Kommunes anvisning.

9. Tekniske anlæg

For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet
tilsluttes kollektiv varmeforsyning.
9.2

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

9.3

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

9.4

Renovation og affald
Der skal reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og
transport af affald i overensstemmelse med Aalborg Forsyning, Renovation's regulativer.
Regulativerne findes på www.skidt.dk

9.5

Kloakering og håndtering af regnvand
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan. Ny
bebyggelse skal således separatkloakeres, og spildevand skal ledes til
Renseanlæg Øst.
Overfladevand skal nedsives eller - ved behov - forsinkes til 1 l/s pr. ha
inden afledning til recipient. Forsinkelse kan ske i et sammenhængende
system af fx åbne bassiner, grøfter, kanaler, regnbede o.l., der indgår
som rekreative elementer i områdets fri- og opholdsarealer. Primær
regnvandshåndtering skal indrettes i den grønne overgangszone til
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Astrupstiforbindelsen (delområde C + del af delområde B), hvor der er
naturlige lavninger mv.. Jævnfør Bilag 3.
9.6

Antenner, paraboler og lign.
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlig veje og stier.

9.7

Anlæg til solenergi
Solcelleanlæg o.l. kan opsættes såfremt det sker under hensyntagen til
bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg skal opsættes på eller integreres i tagflader eller facader.

10. Miljø
10.1 Miljøklassificering
Inden for lokalplanens område må der kun etableres virksomheder i
miljøklasse 1-2. Der kan dog etableres virksomheder i miljøklasse 3,
hvis afstandskravene til miljøfølsomme anvendelser, som fx boliger, kan
opfyldes. Se Bilag A.
10.2 Støj fra erhverv
Ved nybyggeri og ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres,
at bygningstransmitteret støj fra erhverv, institutioner m.m. til boliger
ikke overstiger 30 dB(A) fra kl. 07.00 til kl. 22.00 og 25 dB(A) fra kl.
22.00 til kl. 07.00, målt i boligen.
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.
10.3 Støj fra trafik
Ved ny bebyggelse og ændring af eksisterende bebyggelse skal det
sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører
bebyggelsen og opholdsarealerne, ikke overstiger Miljøstyrelsens til
enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj. Se Bilag C, der afspejler de p.t. gældende grænseværdier.

11. Grundejerforening
Ingen bestemmelser.

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.
- Stier skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.6.
- Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.7.
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- Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. skal være udført i overensstemmelse med pkt. 7.
- 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.
- Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er
overholdt, jf. pkt. 10.3.

13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af byplanvedtægt nr. 32
Ved den endelige godkendelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan
4-6-105 ophæves byplanvedtægt nr. 32, Vedrørende et område beliggende syd for Smedegårdsvej i Aalborg Kommune, for det område, der
er omfattet af lokalplan 4-6-105.

14. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet
endeligt godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der
midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet
af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der
skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom,
der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.
I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet og byrådet kender eventuelle
indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger.
Den endeligt godkendte lokalplan
15.1 Endelig godkendelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt godkendt og offentligt bekendtgjort, må
ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller
anvendes i overensstemmelse med planen.
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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.
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