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Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen, Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Gistrup, d. 15. februar 2016
Indsigelse mod kommuneplantillæg 4.038 og lokalplan 4-4-112
Hermed gøres indsigelse mod lokalplan 4-4-112 og kommuneplantillæg 4.038, som kommuneplanramme
4.4.O2 "Skole ved Alfred Nobels Vej" ikke længere er en del af. Arealet bør forblive reserveret til en
folkeskole.
Det er besynderligt, at en skolereservation i rammeområdet 4.4.O2 ikke længere er relevant, når følgende
tages i betragtning:
- En folkeskole er vigtig for bydelen og vil skabe bedre sammenhæng, fællesskab og nærhed
mellem de enkelte byudviklingsetaper og bykvarterer, bl.a. Tinbergens Alle, Kiplings Alle,
Kassandravej, Ikarosvej, Da Vinci Parken og Marshalls Alle.
- Med den store boligudbygning og børnefamilier i området er behovet for en folkeskole til stede,
ligesom en skole i høj grad vil være med til at styrke bydelen og give den identitet og
tilhørsforhold.
- På bl.a. Kiplings Alle er der mange børnefamilier med småbørn, som nu eller inden for en kort
årrække er skolesøgende.
- I området, der dækkes af lokalplan 4-4-112, etableres der yderligere boliger til børnefamilier, som
vil fremme behovet for en folkeskole.
- Det fremtidige sygehus forventes at udløse behov for flere boliger, bl.a. til børnefamilier.
- Flere grundejere – og nuværende eller kommende forældre – har valgt at bosætte sig i området
med forventning om, at området på sigt ville indeholde en folkeskole.
- Den oprindelige placering omtalt i kommuneplanramme 4.4.O2 er en perfekt beliggenhed
centralt placeret i forhold til de omkringliggende områder og i forhold til sikre skoleveje, der er
prioriteret højt i Aalborg Kommune.
- Der er forholdsvis langt for skolebørnene at cykle til de eksisterende skoler, Gug Skole, Gistrup
Skole og Herningvejen Skole.
Yderligere bemærkes det, at ”udvidelsen af kommuneplanrammen 4.4.B2 mod vest forudsætter, at
arealreservationen for skolen kan flyttes og stedsfestes ved ny tilhørende kommuneplanramme inden
udvidelsen godkendes.” (startredegørelsen fra maj 2015). Arealreservationen er tilsyneladende ikke
flyttet i kommuneplantillæg 4.038, men helt taget ud af fremtidige lokal- og kommuneplaner for
Universitetsområdet, og med det i betragtning bør 4.038 lokalplan 4-4-112 ikke kunne realiseres i sin
nuværende form.
Vi håber, at ovenstående vil blive taget til efterretning.
Med venlig hilsen

Mette og Casper Juul-Gregersen

Mette og Casper Juul-Gregersen
Kiplings Alle 51
9260 Gistrup
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Indsigelser ved. Lokalplanforslag 4-4-112 og forslag til
kommuneplantillæg 4.038

Hermed indsigelser vedr. lokalplanforslag 4-4-112 og forslag til kommuneplantillæg 4.038. De punkter, der
gøres indsigelser over, er i det nedenstående.

Uklare planer for sydvest

I beskrivelsen af ”Redegørelse til tillæg 4.038” står der under ”Planforslagets baggrund”:

”En eventuel fremtidig udvidelse af rammeområdet mod sydvest bør på sigt følge samme intentioner
omkring en mere landskabstilpasset bykant eller overgang mellem by og landskab.”
http://www.aalborgkommuneplan.dk/planredegoerelse/ost_aalborg/r_4038.aspx

Vi mener, det er en glidebane, at man med lokalplanforslaget og redegørelsen til tillæg 4.038 antyder, at
der kan komme yderligere bebyggelse i området, som ikke er angivet i lokalplanforslaget, og vi ønsker
denne sætning taget ud. Der gøres dermed indsigelser mod den usikkerhed, som beskrivelsen af
lokalplanforslaget og ” Redegørelse til tillæg 4.038” giver for området mod sydvest, som ikke er omfattet af
lokalplanen.
I området mangler der ikke bosætnings- og bebyggelsesmuligheder:
Uudnyttede bebyggelsesområder i nærheden







Tingenbergs Allé: Ca. 8 hektar udlægges til beboelse og bebyggelse, jf. lokalplanforslag 4-4-112.
Elektravej og Ikarosvej, Gug: Der er i forvejen udlagt store områder til bebyggelse i lokalplan 08-065
Kasassandravej – et område, hvor Aalborg Kommune selv angiver, at der er plads til ca. 450 boliger.
Området er langt fra udbygget eller færdigudstykket.
Kong Minos Vej: I kommuneplanen er der udlagt store områder til beboelse på Kong Minos Vej.
Området er ikke bebygget
Gug Alper: Lokalplan, der åbner op for bebyggelse i Gug Alper er nu i høring. Området er ikke
bebygget, jf. Lokalplanforslag 4-3-103
Marshalls Alle: I området er der plads til 150-175 boliger, jf: Lokalplanforslag 4-4-113.
Sdr. Tranders: ca. 20.500 m2 stort areal udlagt til boliger, jf. Lokalplan 4-10-101

Derfor er det efter vores opfattelse en glidebane, hvis Aalborg Kommune med lokalplanen indirekte vil
åbne op for endnu flere bebyggelsesområder mod sydvest, der vil gribe ind i Flamsted-Vaarst-kilen, og
anser det for yderligere problematisk, hvis man gør dette, mens de eksisterende byggemuligheder i
området langt fra er udtømt.

I strid med den grønne hovedstruktur

Lokalplanen griber ind i den grønne hovedstruktur: ”..hvor det angives, at Flamsted-Vaarst skal føres nord
for lokalplanens område. Kilen er et sammenhængende landskabsforløb fra Sohngårdsholmsparken gennem
de rekreative områder og landområderne mellem Universitetsparken og Gug og videre mod Lundby Bakker
frem mod kommunegrænsen syd for Flamsted og Vaarst. Den forstærkes inden for lokalplanområdet af
skovbåndet, der samtidig bliver et karaktergivende træk i boligområdet. ” Kilde: Lokalplan 08-065
Kassandravej.
Samt:

” Dalsænkningen mellem Universitetsparken og Gug skal sikres som en del af Flamsted-Vaarstkilen.” Kilde:
Kommuneplanrammer, Gug
Vi anser det for en glidebane, hvis kilen reduceres, idet den grønne kile er en styrke i området. En evt.
fremtidig udbygning sydvest for denne lokalplan vil ligeledes være en glidebane med reduktion i den
grønne kile i et område, hvor der fortsat er mange ledige bygge- og bosætningsmuligheder.

Fjernelse af område udlagt til skole

I takt med områdets udbygning, vil der mangle kapacitet på de omkringliggende skoler, som allerede i dag
er udfordret på kapacitet, jf. Aalborg Kommunens Skoleprognose 2015.
Derfor finder vi det uhensigtsmæssigt, at området udlagt til skole fjernes, uden at der konkret udpeges et
nyt område til skole.
Med venlig hilsen

Thomsen & Hvidberg Invest ApS, ejer af Ikarosvej 49 og 53, 9210 Aalborg SØ
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Aalborg Kommune
Att: Aalborg Byråd
Boulevarden 13
9100 Aalborg

Indsigelse til lokalplanforslag 4-4-112: Boliger vest for Tinbergens Allé, Universitetsområdet, Aalborg.
Der fremsendes ikke indsigelse mod selve planforslaget, men AAK opfordres kraftigt til at
revidere vejprofilet: Alfred Nobels Vej umiddelbart nord for det konkrete planområde.
Den løbende byudvikling i området medfører en trafikbelastning på Alfred Nobels Vej af
et omfang, der er problematisk i f.t. Alfred Nobels Vejs nuværende vejprofil, der er anlagt
med en relativ smal kørebane med skarpe betonkanter og uden cykel- og gangsti.
Situationen betyder, at cykler på kørebanen danner kø efter store køretøjer, der ikke kan
passere cyklister og andre bilister (afhængig af temperament), der også vælger at holde
sig bag cyklister. Bygningsstyrelsens/AAU´s verserende udvikling af arealet nord for
lokalplanområdet medvirker tilsvarende til øget trafikbelastning på Alfred Nobels Vej.
Vi er udmærket klar over, at der er cykelstier i området, men dette hindrer ikke cyklister i
brug af Alfred Nobels Vej som cykelrute. Gående til og fra busser og indkøb har resulteret i en trådt sti langs vejen, men i vinterføre færdes de gående også på køre banen.
AAU har gentagne gange (2012-15) nævnt forholdet over for kommunen og Politiet med
ønske om forbudstavle mod cykler på Alfred Nobels Vej indtil en adskillelse af de bløde
trafikanter på strækningen er en realitet – men uden virkning. Vi argumenterer ikke med,
hvis der sker uheld, men når der sker et alvorligt uheld, så er det allerede for sent.
Vi er udmærket klar over, at Alfred Nobels Vej ligger uden for lokalplanens område, men
vi mener, at kommunen som vejmyndighed og ansvarshavende for de bløde trafikaners
ve og vel er forpligtet til at tage sig af situationen med eller uden økonomisk involvering
af grundsælgere i området.

Med venlig hilsen
Jannie Rydahl Magnussen
Byplanlægger
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