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Vejledning
Lokalplan 1-1-120
Erhverv, Østre Alle/Sønderbro, Aalborg Midtby
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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Lokalplanen er udarbejdet af Aalborg Kommune i samarbejde med COWI.
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Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2014.
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Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanens formål er, at give mulighed for et nybyggeri til lette erhvervsformål som bl.a. lager- og kontorvirksomhed på hjørnet af Østre
Alle og Sønderbro. Nybyggeriet skal erstatte de eksisterende erhvervsbygninger, som tillades nedrevet.
Ønsket er, at opføre et nutidigt, kvalitetspræget og markant bygningskompleks, der understøtter den centrale og synlige placering ved nogle
af Aalborgs hovedfærdselsårer og som samtidig har et godt samspil
med omgivende nybyggerier, bl.a. på Eternitgrunden. Af visuelle og bymiljømæssige hensyn har planen også til formål at sikre området et
grønt præg - specielt langs de overordnede veje.
Bebyggelsen disponeres med hovedtyngden mod hjørnet Sønderbro/
Østre Alle, hvor bygningen skal fange skalaen i det store gaderum omkring vejkrydset. Sammen med den overforliggende bebyggelse på
Eternitten, vil den nye bebyggelse danne en "port" til midtbyen. Bygningen nedtrappes herefter langs gaden til hver side, for at fange skalaen på nabobebyggelserne. Den nye bebyggelse placeres på en grøn
flade, som sammen med beplantningen langs vejene skal sikre især
Sønderbro som en grøn indfaldsvej. Princippet med en grøn flade ud
mod vejkrydset går igen fra den overforliggende bebyggelse på Eternitten og ved Sønderbroskolen.
Endelig fastlægges det, at vejadgang til området skal ske via den eksisterende overkørsel til Østre Alle. Det er dog en forudsætning, at tilslutningen ombygges og suppleres med ny højresvingsbane på Østre
“ KVALITATIVE
INDUSTRI STRUKTURER
MATERIALER
Alle. Derudover skal der
etableres vejadgang
fra vest viaOG
Bødkervej.
TÆNKES BEVARET, SÅSOM SHEDTAGE, GULE OG RØDE
TEGL MV. “
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Lokalplanområdet og dets omgivelser.
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Lokalplanområdet
Lokalplanen omfatter en del af den tidligere "Træ- og Finérgrund" nordvest for krydset Østre Alle/Sønderbro, jf. luftfotoet s. 4. Området har et
areal på ca. 13.000 m2 og ligger i byzone.
Terrænmæssigt fremtræder området fladt med store befæstede flader
og sparsom beplantning. Den primære beplantning er trærækkerne
langs Sønderbro og det nordlige skel.
Området rummer en række eksisterende bygninger af ældre dato fra
den tidligere virksomhedsdrift. Bygningerne står i dag ubenyttede hen.

Lokalplanområdets omgivelser
Mod øst grænser området op til Sønderbro, mod syd til Østre Alle og
mod vest til den øvrige del af Træ- og Finér-grunden, der også er præget af eksisterende erhvervsbygninger. Mod nord afgrænses området af
Østerå, der er lagt i kanal på denne strækning, jf. Figur 1.
Åen med tilhørende stiforbindelse ligger i den nordlige del af Håndværkerkvarteret - Hjulmagervej - der er præget af mindre håndværksvirksomhed.
På modsatte side af Sønderbro ligger Sønderbroskolen, der har store
grønne opholdsarealer med sportsbane o.l..
Syd for Østre Alle ligger den resterende del af Håndværkerkvarteret,
hvor virksomhederne generelt er lidt større og funktionerne mere blandede. Håndværkerkvarteret er udpeget som gradvist byomdannelsesområde pga. den attraktive placering tæt på Aalborg Midtby samt den
overordnede infrastruktur.
Endelig grænser området mod sydøst op til den gamle Eternitgrund,
hvor omdannelsen fra industriområde til nyt blandet byområde er i fuld
gang. Her er der bl.a. opført nye markante kontorbyggerier og butikker,
mens dele af de gamle industribygninger genbruges til nye formål eller
midlertidige anvendelser. Jævnfør volumenstudierne på Figur 4 og 5.

Lokalplanens indhold
Anvendelse og bebyggelse
I tråd med det overordnede ønske om at omdanne den nordlige del af
Håndværkerkvarteret til et kvalitetspræget grønt erhvervsområde med
miljøvenlige byerhverv muliggør denne lokalplan opførelse af et nybyggeri på ca. 18.800 m2 i 3-7 etager og med en maks. bygningshøjde på
30 m.
Konkret indrettes bygningskomplekset med lagervirksomhed (BOXIT) i
de nederste 3 etager og kontorvirksomhed/administration i ovenliggende etager - jf. Figur 3. Planen åbner endvidere mulighed for at indpasse
mindre tekniske anlæg.
Bebyggelsen skal placeres inden for afgrænsede byggefelter - se Figur 2
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“ Et af områdets grønne karaktertræk ses i BEARBEJDNINGEN AF

Erhverv, Østre Alle/Sønderbro, Aalborg
Midtby som udnyttes til ﬂere formål. Eksempelvis udføres
TAGFLADERNE,
tagterrasser, der udnyttes til implementering af solceller og så
kan større ﬂader begrønnes for regnvandsaﬂedning “

Figur 2: Illustrationsskitse - Forslag
til disponering af bebyggelse, parkering, vejadgang mv. i lokalplanområdet.
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Bygningsvolumnerne nedtrappes i forhold til hjørnet,
så hjørnet fremstår markant. Overdelen indeholder
kontorer og vil fremstå som delvis indskudt i basen.
En forskel i materialitet og retning giver forståelse af
bygningens opdeling. Kontorarealerne er således
hævet op og på afstand af støj fra både Østre Allé
og Sønderbro.

Bygningen bruges som et brand for Boxit. Det overordnede greb medfører en transparent facade i
basen, som synliggør Boxits røde farve fra portene.
Dette giver yderligere en smuk lethed til det store
bygningsvolumen, samtidig med at aktivitet i bygningen ses udefra.

Figur 3: Princip for udformning af det nye bygningskompleks med BOXIT-lager på de nedre etager og kontorer på de øvre.
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Boxits brand.
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Figur 4: Visualisering af det planlagte nybyggeri set fra Østre Alle i retning mod vest. Visionshuset på Eternitgrunden ses til
venstre i billedet.

Figur 5: Visualisering af
det planlagte nybyggeri (til
venstre) set fra Sønderbro i
nordlig retning med Eternitgrunden til højre.

PERSPEKTIV SET MOD NORD
KONCEPTMODEL

22

O P L Æ G 2 2 . 0 8 . 2 014

•

K P F A R K IT E K T E R AS

og Bilag 2 - hvor de højeste bygningsdele orienteres mod hjørnet ved
krydset Østre Alle/Sønderbro. Bebyggelsen placeres på en grøn flade
ud mod krydset, for at skabe en god sammenhæng til bebyggelsen på
det modstående hjørne, som er disponeret på tilsvarende måde. På
den måde vil bygningen visuelt binde området sammen med nybyggerierne på Eternitgrunden og samtidig markere overgangen til tætbyen.
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Hensigten er, at bebyggelsen gives en nutidig arkitektur og en lys og
let karakter - eksempelvis ved brug af lyst beton og glas som bærende
facadematerialer, jf. Figur 3. Der gives også mulighed for facader i teglsten eller med puds. Farveholdningen vil overvejende være hvidlige,
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Figur 6: Skyggestudier

gyldne (lys gul eller lys brun) eller grålige nuancer. Tagkonstruktioner
skal syne flade og kan således - i en vis udstrækning - anvendes til
udendørs ophold fx som tagterrasser eller taghaver. Placering og udformning af disse bør ske under nærmere overvejelser ift. støj, solorientering og læforhold.
Af hensyn til det arkitektoniske udtryk og den bygningsmæssige kvalitet stilles endvidere krav om variation af facaderne, fx ved opbrydning
eller differentiering ift. materiale- og farvevalg, ligesom planen regulerer skiltning og opsætning af tekniske installationer.
Skygge- og vindforhold
Da dele af bebyggelsen opføres i 5-7 etager og med en bygningshøjde
på op til 30 m, vil der være skyggevirkning ift. omgivelserne - jf. ovenstående skyggestudier.
Interne taghaver/tagterrasser er orienteret mod sydvest, så disse er
soleksponerede i sommerperioden. I forhold til naboarealer – herunder
et eventuelt kommende boligbyggeri på naboarealet mod Bødkervej –
forventes skyggepåvirkningen at være størst om formiddagen i vinterhalvåret, mens skyggevirkningen middag/eftermiddag/aften vil falde
internt i planområdet samt på Sønderbro. I forbindelse med den mere
detaljerede projektering af byggeriet vil der af komforthensyn blive sat
fokus på indretningen af arealerne for foden af de høje dele af bebyggelsen, så der ikke opstår uhensigtsmæssige vindforhold – bl.a. på
hjørnearealerne.
Vejadgang og parkering
Trafikken til og fra lokalplanområdet skal fortsat ske via den eksisterende overkørsel til Østre Alle, hvor der er "højre ind og højre ud". Dog er
det en forudsætning, at tilkørselsforholdene forbedres, idet der stilles
krav om etablering af en ny højresvingsbane langs Østre Alle, af hensyn til fremkommeligheden på Østre Alle samt for at minimere potentielle konflikter med cyklister. Dette vil samtidig medføre behov for at
flytte cykelsti og fortov på denne strækning. Der forventes at trafikken
til området vil udgøre ca. 200 pr. dag (ÅDT).
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Evt.
fremtidig
udbygning

Lokalplanområde

Sønderbro

Bødkervej

Erhverv, Østre Alle/Sønderbro, Aalborg Midtby
Overkørslen til Østre Alle suppleres med en sekundær forbindelse til
Bødkervej i vest via matr. nr. 5uy og 5vb, som også ejes af bygherre.
Denne løsning kan være med til at dæmme op for uhensigtsmæssige
svingmanøvrer og vendinger bl.a. i krydset ved Østre Alle/Sønderbro.
Forbindelsen mellem den nye bebyggelse (Boxit) og Bødkervej er vist i
princippet på Bilag 2 og 3. Der kan fremadrettet – ifm. omdannelse og
nybyggeri på matr. nr. 5uy og 5 vb – blive behov for at flytte adgangen
og den sikrede port afhængigt af den endelige placering af byggefelter
og interne veje på nabogrunden. Efter lokalplanlægning og udvikling af
nabogrunden mod vest kan vejadgangen fra vest via Bødkervej således
blive et sted i skellet mellem de to grunde, afhængigt af den nærmere
planlægning og hensyn til en hensigtsmæssig afvikling af den interne
trafik. Omlægning af vejen skal ske efter privatvejsloven.
I forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan 1-1-120 vil der blive tinglyst servitutter vedr. hhv. overkørslen til Østre Alle og vejretten via
matr. 5uy og 5vb mellem den nye bebyggelse (Boxit) og Bødkervej.

Østre Alle
Vejadgang til lokalplanområdet

Figur 7: Principdiagram for fremtidig trafikafvikling fra Træ & Finérgrunden.

Områdets interne vej- og parkeringsarealer i øvrigt disponeres som
vist i princippet på Bilag 2 og 3. Varetilkørsel o.l. skal ske fra den vestlige side af bygningen, men kunde- og personaleparkering - i alt 128
p-pladser - primært placeres syd og øst for bygningen. Cykelparkering
(40 pladser) etables i cykelskur mod vest.
Ubebyggede arealer og beplantning
Øvrige ubebyggede arealer omfatter de grønne forarealer mod hhv.
Sønderbro og Østre Alle. Ønsket er, at sikre en mere grøn karakter.
Dette sikres bl.a. ved, at det eksisterende trådhegn i området erstattes
af et nyt hegn med metalgitter opsat i murpiller. Det nye hegn gives
en mere tilbagerukket placering ift. de tilstødende veje, så de grønne
forarealer gøres større og mere synlige. Samtidig vil hegnet give den
fornødne tyverisikring af området.
Forarealerne anlægges som græsplæne kombineret med træer og buske, jf. illustrationsskitsen s. 7. Som supplement hertil skal dele af det
befæstede areal anlægges med græsarmering, hvorved en del af overfladevandet kan nedsives direkte. Planen giver mulighed for indpasning
af yderligere LAR-løsninger.
Der kan ikke etableres udendørs oplag i lokalplanområdet.

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 1-1-120 og kommuneplantillæg 1.030 kan få en væsentlig miljømæssig betydning, er der foreta-
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get en screening af planforslagene. I forbindelse med screeningen er
berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da planerne
fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og i øvrigt
ikke forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Screeningen findes i dokumentet "MV - Screening/scoping", som kan
ses sammen med planerne på kommunens hjemmeside i planernes 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 "Ulvedybet, Nibe Bredning, Halkær
Ådal og Sønderup Ådal" (område nr. 15), der ligger ca. 6,8 km vest for
lokalplanområdet. Planlægningen vurderes derfor at være uden betydning for de registrerede arter mv. i udpegningsgrundlaget.
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.
I bydelen forekommer flere arter af flagermus. Projektet vurderes dog
ikke at ændre flagermusenes levestedsbetingelser væsentligt.
Kommuneplanen
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.H1
"Hjulmagervej m.fl." og er i overensstemmelse hermed.
Lokalplan 1-1-108 "Erhverv Sønderbro og Østre Alle, Aalborg Midtby"
Lokalplanområdet er omfattet af gældende Lokalplan 1-1-108 "Erhverv
Sønderbro og Østre Alle", vedtaget af Byrådet i 2009. Ved den endelige
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godkendelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 1-1-120 ophæves Lokalplan 1-1-108 for det område, der er sammenfaldende med
nærværende lokalplan.
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 redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i
højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal
der gives en begrundelse herfor.
Lokalplanen muliggør nybyggeri, der i højde og omfang overstiger skalaen af den eksisterende bebyggelse, herunder karrébebyggelsen i
Øgadekvarteret. Dog svarer skalaen til skalaen (5-7 etager) af de eksisterende og planlagte nybyggerier på Eternitgrunden, der ligger på
modsatte hjørne af krydset Østre Alle/Sønderbro. Endvidere ligger lokalplanområdet bag tætbyens bebyggelse - herunder de nye byggerier
på havnefronten og Østre Havn - og er således ikke synlig ift. kystlandskabet. En eventuel påvirkning vurderes at være uvæsentlig.

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.
Grundvandssænkning
Aalborg Kommune, Miljø & Energiforvaltningen, skal ansøges inden en
evt. grundvandssænkning i lokalplanområdet.
Spildevandsafledning
Lokalplanområdet er, jf. den gældende spildevandsplan, separatkloakeret. Ny bebyggelse i lokalplanområdet skal derfor separatkloakeres.
Håndtering af overfladevand
Overfladevand kan håndteres lokalt ved hjælp af LAR-løsninger. LARløsninger som fx nedsivning, regnbede, beplantning, permeable belægninger og grønne tage bidrager til et grønnere og sundere bymiljø.
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Renovation og affald
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne, skal indrettes efter reglerne i Aalborg Forsyning, Renovations regulativer.
Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne ligeledes leve op til kravene i regulativerne.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.
Renovation - erhverv
Ved erhvervsejendomme bør der udlægges arealer til opsamling af affald, så det sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Hvor der er behov for, at opsamlingen af affald sker i storcontainere, skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne tømmes af
en lastbil, som skal kunne komme helt hen til containeren.
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
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
Lokalplanområdet er områdeklassificeret. Der er ikke kendskab til, at
der er sket forurening af området. Hvis der i forbindelse med bygge- og
anlægsarbejde i området konstateres tegn på forurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes.
Støj
Ved etablering af ny bebyggelse til erhverv eller indpasning af erhverv i
eksisterende bygninger skal der redegøres nærmere for overholdelse af
kommuneplanens 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.
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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 kan anvendes til erhvervsformål,

1.2

at eksisterende bebyggelse i området kan nedrives,

1.3

at ny bebyggelse udformes med et nutidigt udtryk og en skala, der
harmonerer med omgivende nybyggerier,

1.4

at bygningen og disponeres med hovedtyngden placeret mod hjørnet af
Sønderbro/Østre Alle, og at bygningen placeres med dette hjørne på en
grøn flade,

1.5

at områdets friarealer gives et grønt udtryk, med særlig vægt på etableringen af en markant beplantning langs Sønderbro og Østre Alle.
Bemærk, at der ud over lokalplanens bestemmelser også stilles krav,
bestemmelser mv. om bl.a. grundvandssænkning, spildevand og overfladevand, se redegørelsens afsnit 'Øvrige krav i medfør af anden lovgivning' side 12.

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

Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3. Arealanvendelse
• Kontorer (administration, advokat, revisor o.l., arkitekt, ingeniør o.l.,
datarådgivning),
• Engroshandel o.l. (E-handel o.l., engroshandel, lagervirksomhed,
postordrevirksomhed),
• Tekniske anlæg* (små antenneanlæg, P-pladser, pumpestation o.l.,
små transformere).
* Tekniske anlæg primært til områdets lokale forsyning.
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4. Udstykning
Ingen bestemmelser.

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 145.
Det planlagte byggeri omfatter i alt ca. 18.800 m2 fordelt på ca.
3.700 m2 til kontorer o.l. (gul) og ca. 15.140 m2 til lagervirksomhed
(BOXIT - orange), jf. Figur 8.

5.2
3 etager

Bebyggelsens placering
Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal placeres inden for de på
Bilag 2 viste byggefelter.

4 etager

Bebyggelse kan opføres med følgende etageantal og maksimale bygningshøjder plus eventuelle tekniske installationer på tag - fx elevatorskakt og ventilation - jf. Bilag 2:

2 etager

3 etager

etager

3 etager:		
5 etager:		
7 etager:

12 m
20 m
28-30 m

7 etager

Bygningshøjder måles fra et fastsat niveauplan gældende for området.

Figur 8: Princip for volumen
og skala af nybyggeri.

5.3

Cykelskure
Cykelskure skal placeres som vist på Bilag 2 og 3.

5.4

Mindre sekundære bygninger
Uden for byggefelterne kan der i mindre omfang etableres redskabsskure, teknikbygninger o.l., som er nødvendige for driften af området.

5.5

Nedrivning
Eksisterende bebyggelse inden for området kan nedrives.

NY BOXIT PÅ HJØRNET SØNDERBRO / ØSTRE ALLÉ

Der henvises til Kommunal forskrift nr. 004 "Forskrift for miljøregulering af visse byggge- og anlægsarbejder, samt nedrivnings- og renoveringsarbejder i Aalborg Kommune".
R

•

SAG S N U M M E R 3 013 8 5

6. Bebyggelsens udseende
6.1

Generelle bestemmelser
Ny bebyggelse skal fremtræde som et samlet bygningskompleks bestående af flere sammenstillede volumener, der opbrydes visuelt ved fx
differentieret materiale- og farvevalg, fremskydning eller tilbagetrækning af facade osv.
Bebyggelsen skal gives et nutidigt formsprog med en lys og let karakter samt disponeres med hovedtyngden mod hjørnet Østre Alle/Sønderbro, jf. princippet på Figur 3 på s. 7.
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6.2

Facader
Facader skal fremstå i rå eller overfladebehandlet beton, i teglsten med
pudset eller vandskuret overflade, som blank mur eller som "grønne
facader" med vegetation.
Facader på mindre bygningsdele eller delvise facadepartier kan udføres
i andre materialer som transparent glas, stål, zink, aluminium, natursten eller træ. Anvendes fx kobber, zink og stål skal materialet overfladebehandles, så der ikke sker påvirkning af vandmiljøet.
Bebyggelsens facader skal som hovedprincip fremtræde i hvidlige, gyldne (lys gul eller lys brun) eller grålige farvenuancer.

6.3

Tage
Tage skal udføres så de syner flade. Tagbeklædning må ikke være reflekterende (glanstal maks. 20) og skal udføres i tagpap, metalplade
eller som "grønt tag" med vegetation.

6.4

Ventilationsafkast, solenergianlæg o.l. tekniske installationer
Ventilationsafkast, solpaneler og andre tekniske installationer må ikke
fremstå reflekterende (glanstal maks. 20) og skal være en integreret
del af bygningens arkitektur.

6.5

Cykelskure og sekundære bygninger
Overflader og farver på cykelskure og sekundære bygninger, jf. § 5.3
og 5.4, skal harmonere med det primære bygningskompleks.

6.6

Skilte på facader
Der kan opsættes skilte på bebyggelsens facader med virksomhedernes navn og logo. Skiltenes størrelse skal tilpasses facaden og være i
harmoni med bygningens og områdets skala. Skiltene kan opsættes på
murpartier på stueetagen og 1. salen.
Der kan endvidere opsættes mindre facadeskilte på bygningens øverste
etage mod krydset, såfremt disse tilpasses bygningens arkitektur og
facaderytme.
Hvis der opsættes flere skilte på øverste etage, skal de placeres efter
en indbyrdes systematik, så de samlet set får et harmonisk udseende.
Skiltene skal desuden tage højde for facaderytmen forstået på den måde, at de tilpasser sig den rytme, som bygningens vinduer, facadeinddeling og andre bygningsdetaljer har.
Facadeskilte skal udføres som løse bogstaver, symboler og logo uden
brug af baggrundsplade og skal orienteres mod de tilstødende veje.
Der må ikke opsættes lyskasser.
Der henvises i øvrigt til Aalborg Kommunes generelle retningslinjer og
vilkår for skiltning.

6.7

Øvrig skiltning
Der kan opsættes én pylon til fælles skiltning for flere virksomheder
ved vejadgang til området. Pylonen må gives en maks. højde på 4,0 m
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over terræn og en bredde på maks. 1,5 m. Pylonen placeres som vist
på Bilag 2 og 3.
Der kan endvidere opsættes mindre henvisnings- og informationsskilte
(maks. 0,5 m2) på bebyggelsens murværk eller på parkerings- og friarealer. Skiltene skal udformes med henblik på at orientere og må ikke
virke dominerende.
Der må ikke opsættes reklameflag eller bannere i området.
Der henvises i øvrigt til Aalborg Kommunes generelle retningslinjer og
vilkår for skiltning.

7. Ubebyggede arealer
7.1

Opholdsarealer
Udendørs opholdsarealer kan indrettes som taghaver eller tagterrasser
og placeres under hensyntagen til vind, solorientering og støjforhold.

7.2

Beplantning
Forarealerne mod Østre Alle og Sønderbro skal fremstå som græsarealer med spredte træer og eventuelt buske. Træerne skal være løvfældende, kunne opstammes og blive store, markante og fuldkronede. Det
kan være Lind, Fuglekirsebær og Frynseeg.
Langs Sønderbro plantes mindst 20 træer. Der skal anvendes mindst
to forskellige arter og træerne plantes i græs langs Sønderbro, let forskudt som vist i princippet på Bilag 2.
Den forskudte placering gør plantningen mindre sårbar i forhold til en
systematisk alléplantning, hvor det er meget synligt hvis enkelte træer
bliver skadet eller syge og må erstattes fordi regelmæssigheden brydes.
De plantede træer er bevaringsværdige. Dog må beplantingen langs
Sønderbro tyndes, når kronerne begynder at vokse sammen. Der må
tyndes jævnt fordelt i beplantningen, så mindst 10-12 træer af forskellig art danner en jævn beplantning langs Sønderbro. Disse træer er
herefter bevaringsværdige. Herefter må raske træer ikke fjernes uden
aftale med Aalborg Kommune. Eventuelle fjernede træer skal efterfølgende erstattes med en tilsvarende trætype, der passer ind i helheden.
Langs Østre Alle plantes træer med 10-12 meters mellemrum. Trævalget kan enten være en eller flere af arterne der er anvendt langs Sønderbro. Disse træer er efterfølgende bevaringsværdige og raske træer
må ikke fjernes uden aftale med Aalborg Kommune. Træer der mistrives skal erstattes med en tilsvarende trætype der passer ind i helheden.
Inden anlægsarbejde påbegyndes skal der udarbejdes en detaljeret beplantningsplan for området, som skal godkendes af Aalborg Kommune.

7.3

Græsarmering
Den sydøstlige del af det ubebyggede areal - mod krydset - skal an-
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lægges med græsarmering af visuelle og naturmæssige hensyn, jf.
Bilag 3.
7.4

Hegn
Indhegning af området kan kun ske med en placering som vist på Bilag
2 og 3. Hegning kan ske med fast hegn i form af metalgitter eller som
levende hegn evt. suppleret med let trådhegn. Gitterhegn må maks.
være 2 m højt og kan opsættes i kombination med murpiller, jf. referencefotoet på Figur 7. Murpiller må max være 2,50 m høje, og skal
have en indbyrdes afstand på min 12,00 m. For at sikre adgangen til
området skal der etableres portåbninger i et eventuelt hegn, som vist i
princippet på Bilag 2.
Et eventuelt hegn kan kun placeres tilbagetrukket på grunden, og må
ikke placeres nærmere Sønderbro og Østre Alle end vist på Bilag 2.
Hegnet skal placeres i overgangen mellem det grønne areal og det befæstede areal til parkering/intern færdsel.

7.5

Udendørs oplag
Der kan ikke etableres udendørs oplag i området.

7.6

Terrænregulering
Der må foretages terrænregulering på +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn. Terrænregulering må ikke foretages nærmere skel end 1 m.
Terrænregulering skal udføres på en sådan måde, at mindre tilpasninger udføres blødt afrundet op mod bygninger eller anlæg.

7.7

Belysning
Lyskilder med samme belysningsfunktion skal være ens på alle ubebyggede arealer i lokalplanområdet. Udvalgte flader, beplantninger o.l. kan
evt. belyses.
Belysning må ikke give anledning til gene for omgivelserne eller trafikken på de omgivende veje.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Vejadgang
Vejadgang til området skal ske fra Østre Alle som vist i princippet på
Bilag 2.

Figur 7: Referencefoto - koncept
for hegning ved BOXIT.
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Der skal endvidere etableres vejadgang fra vest via Bødkervej, jf. princippet på Bilag 2.
I forbindelse med en eventuel udvikling af naboarealerne mod vest,
kan der blive behov for at flytte vejadgangen til Bødkervej, afhængigt
af placeringen af de fremtidige byggefelter og afviklingen af den interne trafik.
8.2

Interne veje mv.
Interne færdselsarealer skal disponeres og anlægges i overensstemmelse med principperne vist på Bilag 2.
Veje anlægges i henhold til vejlovgivningen. Der skal i den forbindelse
sikres de nødvendige manøvrearealer for lastbiler o.l.

8.3

Stier
Ingen bestemmelser om stier.

8.4

Parkering
Der skal anlægges 128 p-pladser. Parkering disponeres som vist i princippet på Bilag 2 og 3.
Såfremt lokalplanområdet udnyttes til andre formål end det aktuelle
byggeri med Boxitlager og kontorhotel, skal anlæg af parkering ske i
overensstemmelse med Aalborg Kommunes parkeringsnormer.

8.5

Cykelparkering
Der skal anlægges 40 cykelparkeringspladser. Cykelparkering placeres
som vist på Bilag 2.
Såfremt lokalplanområdet udnyttes til andre formål end det aktuelle
byggeri med Boxitlager og kontorhotel, skal anlæg af cykelparkering
ske i overensstemmelse med Aalborg Kommunes parkeringsnormer.

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 dispensere for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis bygherre ansøger herom. Dette gælder dog ikke for
blokvarmecentraler. For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales
det, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmeforsyning.

9.2

Ledninger og kabler
Ledninger til el, telefon, belysning, antenner o.l. skal fremføres under
terræn.

9.3

Renovation og affald
Der skal reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og
transport af affald i overensstemmelse med Aalborg Forsyning, Renovation's regulativer.
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Regulativerne findes på www.skidt.dk
9.4

Håndtering af overfladevand
Overfladevandet kan håndteres lokalt ved hjælp af LAR-løsninger.
LAR-løsninger som fx nedsivning, regnbede, beplantning, permeabel
belægninger og grønne tage bidrager til et grønnere og sundere bymiljø.

9.5

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

9.6

Kloakering
Området er separatkloakeret og skal tilsluttes kloaksystemet efter
kommunens anvisning.

9.7

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

10. Miljø
10.1 Miljøpåvirkninger fra aktiviteter i området
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-3. Se Kommuneplanens Bilag A.
De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges
som vejledende grundlag. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af virksomheden.
10.2 Støj fra erhverv
Virksomheder, der etablerer sig i området, må ikke påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er angivet i
Miljøstyrelsens vejledning om "Ekstern støj fra virksomheder", p.t. vejledning nr. 5/1984.
Bygningsnedrivning eller andre støjfrembringende bygningsarbejder
er midlertidige aktiviteter, der er omfattet af miljølovgivningen. I forbindelse med tilladelsen til nedrivning- og renoveringsarbejder kan der
blive stillet krav til de foranstaltninger, der skal foretages til forebyggelse eller afhjælpning af forurening eller gener for omgivelserne.
Der henvises desuden til Kommunal forskrift nr. 004 "Forskrift for miljøregulering af visse byggge- og anlægsarbejder, samt nedrivnings- og
renoveringsarbejder i Aalborg Kommune".
10.3 Støj fra trafik
Det skal sikres, at områdets funktioner ikke belastes med et støjniveau
fra veje, der overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier. Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 2007 'Støj fra
veje'.
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Støjberegninger viser at området belastes væsentligt af trafikstøj fra
Sønderbro og Østre Alle.
10.4 Grundvandssænkning
Såfremt der i forbindelse med byggeri og anlæg i området er behov for
grundvandssænkning, skal Miljø og Energiforvaltningen iht. Vandforsyningsloven og Byggeloven orienteres inden igangsættelse.

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.
- Vejtilslutning skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1.
- Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4 og 8.5.
- Beplantning mv. skal være udført i overensstemmelse med pkt. 7.2
og 7.3.
- 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 skal være indsendt dokumentation for, at grænseværdierne for
trafikstøj er overholdt, jf. pkt. 10.3.

13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan 1-1-108, Erhverv Sønderbro og Østre
Alle, Aalborg Midtby
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan 1-1-120 ophæves Lokalplan 1-1-108 for det område,
der er omfattet af lokalplan 1-1-120.

14. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

15. 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.
15.2 Eksisterende lovlige forhold
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet
kan fortsætte som hidtil.
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15.3 Handlepligt
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i
planen, skal etableres.
15.4 Dispensationer
Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens
principper. Kommunen 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 kommunen
ekspropriere.

Godkendelse
Lokalplanen er endeligt godkendt af Aalborg Byråd den
Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den
Fra denne dato gælder lokalplanens retsvirkninger.
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Illustrationsskitse
“ Et af områdets grønne karaktertræk ses i BEARBEJDNINGEN AF
Lokalplan
1-1-120
TAGFLADERNE,
som udnyttes til ﬂere formål. Eksempelvis udføres
tagterrasser,
der udnyttes
til implementering
af solceller og så
Erhverv,
Østre Alle/Sønderbro,
Aalborg
Midtby
kan større ﬂader begrønnes for regnvandsaﬂedning “

-KPF ARKITEKTER-

Mål: Ikke målfast
1 cm

1 cm

1 cm

Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
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