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Hvad er en startredegørelse?
En startredegørelse er den officielle igangsætning af lokalplanarbejdet. Startredegørelsen, som forelægges
By- og Landskabsudvalget, beskriver i korte træk det konkrete projekt eller den problemstilling, der ligger til
grund for, at en bygherre har ønsket at få udarbejdet en lokalplan.
I den politiske drøftelse kan der være en stillingtagen til eksakte problemstillinger, eller det kan fastsættes,
hvilke særlige intentioner, opmærksomhedspunkter eller fokusområder, der er for netop denne plan.
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Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Lokalplanlægger: Karen Cudrio Andreasen, tlf. 9931 2224
Mail: plan.udvikling@aalborg.dk
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Ansøgers ønske om afgrænsning af lokalplanområdet. Luftfoto optaget 2014.
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Situationsplan over den ønskede bebyggelse. Ill.: Jacobsens Tegnestue.

Baggrunden
Ejeren af ejendommen ønsker at udnytte arealet til boliger. Arealet er i
dag udlagt til kolonihaveområde, men er aldrig taget i brug til kolonihaver. Derfor er det muligt at ændre planlægningen.

Projektet
Idéen er at opføre ca. 20 rækkehuse (tæt-lav) på arealet. Boligerne
er i 2 etager med fladt tag eller ensidig taghældning. Der skal sikres
variation i bebyggelsen ved forskydning af bygningskroppene, opholdsarealerne skal placeres centralt, og det skal sikres, at de vejledende
grænseværdier for støj kan overholdes.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er ca. 7380 m2 stort. Der findes idag en bolig på den
vestlige del af arealet, mens den østlige del er ubebygget og fremstår
som et grønt areal med beplantning.
Lokalplanområdet ligger ca. 50-70 m fra motorvej E45, og er derfor
belastet af trafikstøj. Området er omgivet af kolonihaver mod nord,
dueslag (kolonihaveområde) mod øst, VUC uddannelsesinstitution mod
syd og et parcelhusområde (åben-lav) mod vest.

Eksisterende planforhold
Kommuneplan
Den vestlige del af området, hvor den eksisterende bolig ligger, er
udlagt til boligområde i kommuneplanen. Den resterende del af lokalplanområdet, samt området nord og øst for, er udlagt til Rekreativt område. Området syd for lokalplanområdet er udlagt til Offentlig service i
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De gældende kommuneplanrammer i området. Lokalplanområdet er vist med hvid streg.

kommuneplanen.
Eksisterende lokalplan
Lokalplanområdet er idag omfattet af lokalplan 11-001. Lokalplanen
fastlægger anvendelsen til parcelhuse (åben-lav) i den vestlige del og
til kolonihaver/spejdercenter i den østlige del.

Den gældende lokalplan. Det aktueller område ligger i venstre side af kortet.
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Snit gennem bebyggelsen, som viser forholdet mellem støjskærmen og bebyggelsen. Ill.: Jacobsens Tegnestue.

Intentioner og opmærksomhedspunkter i lokalplanforslaget
Her beskrives forhold, der forventes at få afgørende vægt i den forestående planlægning.
Støj
Lokalplanområdet ligger 50-70 m fra motorvejen, og området er belastet af trafikstøj.

Kort over støjudbredelsen med støjskærm, fra støjrapporten udarbejdet af BP Støjmåling.
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Snittet viser forholdet mellem støjskærmen og bebyggelsen.

Ifgl. Planloven kan der ikke planlægges for støjfølsom anvendelse (boliger) i et område, hvor de vejledende støjgrænser ikke kan overholdes.
Det vil konkret sige, at vi ikke kan planlægge for boliger, når støjpåvirkningen overstiger 68 dB(A) på arealet. Der er udarbejdet en støjrapport som viser, at støjen overstiger denne grænseværdi.
For at kunne planlægge for boliger er det derfor nødvendigt, at der
foretages støjdæmpende foranstaltninger – vold, skærm el.lign. – så
støjen på hele arealet holder sig indenfor grænseværdien. Desuden
vil der være behov for støjdæmpende vinduer i byggeriet, og der skal
være mulighed for at kunne åbne vinduerne uden at støjgrænserne
overskrides.
På tegningsmaterialet fra konsulenten er der vist et forslag til, hvordan
støjdæmpningen kan foretages. Løsningen omfatter en støjskærm i
varierende højde fra 1,8 til 4,7 m.

Støjskærme
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Arkitektur, kulturarv og byrum
Det er nødvendigt at foretage støjafskærmning på 3 sider af grunden,
som vist på bebyggelsesplan og snit nedenfor. Dette har betydning
for områdets karakter - både indenfor og udenfor lokalplanområdet.
Indenfor lokalplanområdet vil skærmen påvirke oplevelsen af de udendørs opholdsarealer ud mod skærmen - særligt mod syd, hvor der også
kan opstå skyggegener.
Der kan arbejdes med forskellige materialer, herunder beplantning og
glasfelter, for at bløde udtrykket af skærmen/muren op, og for at skabe
bedre lysindfald.
Boligerne mod syd indrettes med tagterrasser, som det kan ses på illustrationen s. 6. Således har boligerne også adgang til private, udendørs
opholdsarealer, som ikke ligger bag støjmuren. Tagterrassen skal dog
oså skærmes mod støj.
Veje og tekniske anlæg
Området skal vejbetjenes fra Ritavej.
Byggeriets højder
Bebyggelsen kan opføres i op til 2 etager.
Opholdsarealer
Der skal udlægges fælles opholdsareal svarende til 15% af grundarealet.
Parkering
Der skal anlægges 1½ P-plads pr. bolig i overensstemmelse med Aalborg Kommunes P-norm.

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at der ikke udarbejdes lokalplan for området
i overensstemmelse med de ovennævnte principper, herunder med en
støjafskærmning på 3 sider, som er nødvendig for projektets gennemførelse, da støjskærmen vil påvirke oplevelsen af området i negativ
retning.

Januar 2016 • Side 8

