LOKALPLAN 4-1-114
Boliger, Samsøgade - Bernstorffsgade, Vejgård
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Startredegørelse
En startredegørelse er en indledende politisk drøftelse og afklaring af rammerne for et
kommende lokalplanarbejde.
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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Baggrund
Den gamle skøjtehal i Vejgård har stået tom siden februar 2007. I december 2006 vedtog
byrådet en ny lokalplan for området, der skulle sikre, at der kunne bygges tæt-lave
boliger, når skøjtehallen blev fjernet. Der har siden ikke været interesse for at realisere et
boligområde efter lokalplanens bestemmelser.
Der er udarbejdet et skitseforslag til fremtidig bebyggelse, der ikke kan lade sig gøre inden
for rammerne af det gældende plangrundlag. Derfor ønsker grundejer, at der udarbejdes
et kommuneplantillæg og en lokalplan, som kan muliggøre en realisering af projektet.
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Området
Oversigtskort

Luftfoto optaget 2014

Lokalplanområdet
Lokalplanens område omfatter en nedlagt skøjtehal, der er en del af et område, som i
1960'erne blev opført til folkeskole, institution og idrætsanlæg. Skøjtehallen er bygget
sammen med en svømmehal, der ligger uden for lokalplanens område.
Lokalplanens område afgrænses mod nordvest af en svømmehal, mod nordøst af
idrætsanlæg, mod sydøst af en parcelhusbebyggelse langs Bernstorffsgade og mod
sydvest af Samsøgade.
Der er i lokalplanens område et terrænfald på ca. fire meter fra Bernstorffsgade ned til
den nedlagte skøjtehal.
Adgangen til lokalplanens område sker pt. via Samsøgade. Samsøgade er lukket med en
bussluse ved lokalplanens område. Hele lokalplanens område ligger i byzone.
Området skal ses i sammenhæng med den øvrige udvikling i kvarteret – mod vest ønskes
et område, der tidligere har været skole og kursuscenter, sikret til boliger, kontorer o.l.
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Længere mod vest ligger den nye bydel Eternitten, der omdannes til blandet bymæssig
anvendelse.
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Eksisterende planforhold
Kommuneplan
Lokalplanens område er beliggende i et rammeområde, der siden 2006 i kommuneplanen
har været udlagt til boligformål. Målet i kommuneplanen er at skabe rammerne for et
velfungerende og attraktivt boligområde med havebypræg.
Området har dog også siden 2011 været omfattet af vækstaksen, se figuren nedenfor.
Målet her er at skabe urban storbykarakter gennem en bæredygtig byfortætning, der
sikrer gode muligheder for bl.a. bosætning.

Områdets placering inden for vækstaksen.

Eksisterende lokalplan
Den eksisterende lokalplan fra 2006 omfatter både svømmehallens område og området
for den nu nedlagte skøjtehal. Det er kun området med den nedlagte skøjtehal, der er
omfattet af projektforslaget.
For dette område gives der i den eksisterende lokalplan mulighed for boligbebyggelse i op
til 1½ etage mod Bernstorffsgade og op til 2½ etage mod svømmehallen, med en
bebyggelsesprocent på maks. 55 % for den enkelte ejendom.
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Projektet
Projektets hovedidé er at bygge lave boliger på op til to etager langs Bernstorffsgade
overfor det eksisterende parcelhuskvarter, mens der på terrænnet ned mod den
eksisterende svømmehal bygges tre etageboliger i form af stokbebyggelse på 3-4 etager.
Der er således tale om en tættere og højere bebyggelse af området end den nuværende
lokalplan giver mulighed for, som det ses på situationsplaner og snit.

Situationsplan med beplantnings- og regnvandsløsninger.

Situationsplan med nøgletal og angivelse af snit.
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Snit A.

Snit 1.

Fugleperspektiv fra Bernstorffsgade.
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Fugleperspektiv fra Samsøgade.
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Intentioner og opmærksomhedspunkter i
lokalplanforslaget
Her beskrives forhold, der forventes at få afgørende vægt i den forestående
planlægning.
Byggeriets højder og omfang
Den foreslåede bebyggelse er højere og mere omfangsrig end der gives mulighed for i
den gældende lokalplan fra 2006. Området er beliggende på kanten mellem Vejgård og
Ø-gadekvarteret, i et område, der indeholder flere enkeltstående bygningsanlæg. Med
planstrategien fra 2011 blev området omfattet af den strategiske vækstakse i Aalborg,
hvor der er særligt fokus på fortætning.
Hvor den eksisterende lokalplan har til formål at sikre, at boligernes højder og placering
harmonerer med de øvrige boliger i Vejgård-området, arbejder det nye projektforslag med
en tættere bebyggelse, der formidler overgangen mellem etagebebyggelsen i
Ø-gadekvarteret, de enkeltstående bygninger langs Østre Alle og Vejgårds
parcelhusbebyggelse. Det gøres ved at placere etageboligerne neden for det skrånende
terræn, således at de set fra Vejgård kommer til at syne mindre, mens de fra Østre Alle
fremstår som etagebebyggelse med reference til Ø-gadekvarterets bebyggelse.
Etageboligerne er i projektforslaget op til fire etager. Det bør i lokalplanforslaget sikres og
dokumenteres, at etageboligerne ikke bliver visuelt dominerende set fra Vejgård. De bliver
ikke væsentligt højere end parcelhusbebyggelsen (i den gældende lokalplan defineret ved
den orange stiplede linje i snittet nedenfor), og som det ses på sigtelinjen i snittet
nedenfor, vil etageboligerne ikke være synlige hen over tagene på den tæt-lave
bebyggelse. De vil dog være synlige i kig mellem husene.

Snit med sigtelinje fra Bernstorffsgade til etageboligerne.

Byrum og opholdsarealer
Projektforslaget udligner det skrånende terræn til en tilnærmelsesvis plan flade, og de
fælles opholdsarealer placeres her mellem stokbebyggelserne. På den måde bliver der
skabt forskellige opholdsarealer, der fx vil kunne indrettes til forskellige aktiviteter. Der
indrettes desuden plateauer ved skrænten til både privat og fælles ophold.
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Der er god tilgængelighed til de fælles udendørs opholdsarealer. Bygningerne tager dog
en del af sollyset, hvilket begrænser opholdsarealernes kvalitet betydeligt. Der skal derfor
i lokalplanforslaget arbejdes videre med at detaljere opholdsarealet for at dokumentere
anvendeligheden til ophold og aktiviteter for beboerne.
Der kan desuden arbejdes med andre rekreative kvaliteter, fx dobbeltudnyttelse af en del
af parkeringsarealet til multibane i perioder, hvor der ikke er parkerede biler.
Vejadgang og gangforbindelser
Området vejbetjenes fra Bernstorffsgade og Samsøgade. Rækkehusene får vejadgange
ud til Bernstoffsgade, mens vejadgangen til etageboligernes parkeringsplads skabes via
Samsøgade.
Boligområdet er en del af Vejgård, og bør derfor orienteres mod Vejgård. Infrastrukturelt
skal området kobles på Vejgårds bydelscenter. Den overordnede trafikvej Østre Alle vil i
fremtiden blive udsat for en stigende belastning. Det er vigtigt at byudvikling og fortætning
tæt på ringvejen så vidt muligt tilknyttes eksisterende boligområder, så der ikke skabes
præcedens for at lade nye boligområder få direkte adgang til ringvejen.
Desuden bør trafikken af sikkerhedsmæssige grunde ikke ledes fra lokalplanområdet
gennem det uheldsbelastede kryds Samsøgade/Østre Alle og ud på den overordnede
trafikvej Østre Alle. Bilkørsel til og fra lejlighederne bør altså forekomme via Riishøjsvej ad
flere retninger/veje.
Den foreslåede bebyggelse med 49 lejligheder med adgang til Samsøgade forventes at
generere en biltrafik på ca. 100 køretøjer pr. døgn. De 4 parcelhuse med adgang til
Bernstorffsgade forventes at generere ca. 25 køretøjer pr. døgn.
Som en del af vejadgangen og vejlukningen forudsættes følgende vejtekniske tiltag
iværksat:

Den eksisterende bussluse fjernes, idet den kun bruges i beskedent
omfang og ikke længere indgår i en fast ruteforbindelse. I stedet etableres
en vejlukning (kun for biler) ud for lokalplanområdets nordvestlige
afgrænsning.
Samsøgade udvides på en kortere strækning ud for lokalplanområdet (fra
svømmehallen til Bernstoffsgade), så der kan køre trafik i begge retninger.
Der etableres cykelbane i retningen ned ad bakken af hensyn til de lette
trafikanters sikkerhed.
Ovenstående indebærer, at der udarbejdes en frivillig udbygningsaftale, der skal følge
lokalplanen.
Parkering foreslås løst på egen grund med 50 pladser, der har adgang fra Samsøgade,
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samt 8 pladser ved boligerne i Bernstorffsgade. Det svarer til 1,2 p-pladser pr. bolig for
etageboligerne, hvilket ikke lever op til p-normens 1,5 p-pladser pr. bolig. Det bør i
lokalplanarbejdet undersøges, om den lavere p-norm kan accepteres med begrundelse i
nærhed til busstoppestedet i Bornholmsgade og en eventuelt kommende BRT-station
samme sted (under 500 meters afstand).
Området er en del af Vejgård som boligområde, og det bør derfor tilstræbes, at
bebyggelsen bliver en naturlig del af bydelen. En gangforbindelse fra Samsøgade
gennem det fælles opholdsareal med trapper op til Bernstorffsgade kan være med til at
integrere området i bydelen.
Klimatilpasning
Det skrånende terræn i området har betydning for, hvordan lokal regnvandshåndtering og
-afledning kan foregå. Der forslås etableret nedsivnings- og forsinkelsesbassiner på de
fælles opholdsarealer. Der bør i lokalplanforslaget sikres regnvandsløsninger, der både
har tilstrækkelig kapacitet og rekreativ værdi for de fælles opholdsarealer.
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Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et forslag til lokalplan på baggrund af det
indkomne projektforslag, under forudsætning af følgende:

Busslusen fjernes, idet vejen på Samsøgade kun i beskedent omfang
bruges til buskørsel og ikke længere indgår i en fast ruteforbindelse.
Der indgås en frivillig udbygningsaftale om at fjerne bussluse, etablere
vejlukning og at udvide Samsøgade til trafik i begge retninger ud for
lokalplanområdet.
Det sikres at etageboligerne ikke vil være visuelt dominerende set fra
Bernstorffsgade.
P-normen overholdes, dog undersøges muligheden for reduktion i antallet
af p-pladser begrundet i nærheden til offentlig transport.
En gangforbindelse sikres gennem området fra Bernstorffsgade via trapper
til det fælles opholdsareal og Samsøgade.
Lokal håndtering af regnvand sikres tilstrækkelig kapacitet og en rekreativ
karakter.
De fælles udendørs opholdsarealer sikres en udformning, der gør dem
anvendelige for beboerne.
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