LOKALPLAN 1-3-115
Bolig- og erhvervsområde, Strandvejen Badehusvej, Vestbyen
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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
Området er privat ejet, og anvendes i dag til undervisning og kontorer. Aalborg Kommune ejer de
offentlige veje Strandvejen og Badehusvej, der går gennem området.
Bygherre ønsker mulighed for at opføre nybyggeri og tilbygninger på området, så området i fremtiden
kan anvendes til en blanding af erhverv, undervisning, kontorer og boliger. Ønsket er over en lang
årrække at kunne opføre ca. 19.800 etagemeter nyt byggeri i området som tilbygninger i form af
ekstra etager på de eksisterende fabriksbygninger og nye bygninger. For at opføre nye bygninger,
foreslås bygningerne Badehusvej 16-20 nedrevet.
Området rummer et potentiale i forhold til fortætning af boliger og erhverv med dets bynære placering
ved den kommende BRT/+BUS og Aalborg centrum.
Der er blevet udarbejdet et skitseforslag til en fremtidig bebyggelse, der ikke kan gennemføres inden
for rammerne i det gældende plangrundlag. Derfor ønskes der udarbejdet et kommuneplantillæg og en
lokalplan, som kan indeholde projektets visioner. Tegningerne er udarbejdet af KPF Arkitekter på
foranledning af C.W. Obel Ejendomme.
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Området
Oversigtskort

Lokalplanområdet
Luftfotoet angiver afgrænsningen af det aktuelle projektområde. Området udgør et areal på ca. 2,6
ha.
Området rummer C.W. Obels gamle tobaksfabrikker, der er et kompleks af tidligere fabriksbygninger,
der i dag anvendes til undervisnings- og kontorformål. Bygningerne har særlig interesse - både i
forhold til arkitektur, men også i forhold til ønsket om at bevare kulturhistoriske værdier.
Området indeholder flere bevaringsværdige bygninger med høj eller middel bevaringsværdi. De
ældste dele af komplekset er fra slutningen af 1800-tallet, og har en høj bevaringsværdi. Der er tale
om et flot, tidstypisk erhvervsbyggeri med arkitekturhistorisk og lokalhistorisk betydning. Bygningen
langs Poul Paghs gade har en middel bevaringsværdi. Der er tale om stram industriarkitektur fra 1919.
Bygningen er tæt knyttet til det øvrige fabrikskompleks. Bygningen nord for Strandvejen har en
middelhøj bevaringsværdi. Der er tale om en flot funktionalistisk erhvervsbygning, et imponerende
hus med en god genanvendelse. Bygningen er fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre
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bygninger uden for matriklen.
Området er beliggende lige ved siden af de tidligere Spritfabrikker, ”Spritten”, hvor der pt. planlægges
for en omdannelse af det gamle fabriksområde til blandet bymæssig bebyggelse. Med omdannelsen
må der forventes en øget trafik mellem bymidten og ”Spritten”, både langs fjorden og gennem det
område hvor C.W. Obels tidligere tobaksfabrikker er beliggende.
Området er også beliggende kun ca. 250 meter fra Vestbyen Station og den kommende BRT/+BUSstation, og er derfor egnet til fortætning til både bolig- og erhvervs- og undervisningsformål.
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Eksisterende planforhold
Kommuneplan
Det er intentionen i Fysisk Vision 2025, at der skal fortættes i den eksisterende by for at skabe mere
byliv, bykvalitet og bedre muligheder for at løse transportbehov med bæredygtige transportformer.
Den foreslåede planlægning er i overensstemmelse med dette.
Kommuneplanens mål er at fastholde områdets blandede bymæssige anvendelse samt at sikre
bygningsmæssige, rekreative og kulturhistoriske værdier i området. Herudover er det intentionen, at
boligmassen i midtbyen bevares og udbygges, hvor der er mulighed for at styrke helheden. Den
foreslåede planlægning er i overensstemmelse med dette.
Eksisterende lokalplan
Området øst for Badehusvej omfattet af lokalplan 09-042, der giver mulighed for karréudfyldning i
karréen. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med den foreslåede planlægning.
Området nord for Strandvejen er omfattet af lokalplan 09-050, der beskriver hele området fra
Strandvejen og ud mod fjorden. Lokalplanen er i overensstemmelse med den foreslåede planlægning,
med undtagelse af anvendelsesbestemmelserne, der ikke giver mulighed for boliger langs
Strandvejen.
Området for parkeringshuset og villaen ved Kastetvej er omfattet af lokalplan 1-3-102, der giver
mulighed for parkeringshuset. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med den foreslåede
planlægning, da den ikke giver mulighed for ekstra etager og boliger på parkeringshuset.
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Projektet
Hovedidéen med projektet er over flere etaper dels at tilføje ekstra etager til den eksisterende
bygningsmasse vest for Badehusvej, og dels at nedrive bygninger og opføre nyt byggeri øst for
Badehusvej, herunder en bygning på 10 etager.
Formålet er at revitalisere det tidligere fabrikskompleks, så det ud over de eksisterende anvendelser
vil indeholde nye funktioner i form af boliger, caféer og andre typer erhverv. Gårdrum og andre
friarealer tænkes også revitaliseret, således at de kan fungere som fælles opholdsarealer for nye og
eksisterende anvendelser. Området åbnes desuden mere op, så der bliver nye gangforbindelser
gennem området, der forbinder området bedre til både havneområdet og bymidten.
Tilbygninger, ombygninger og nybyggeri tænkes indpasset med respekt for det eksisterende
fabrikskompleks arkitektoniske og kulturhistoriske betydning.

Plantegning af projektforslag
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Samlet vision for området
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Skitse - ny bebyggelse på p-hus

Skitse - hjørnet af Strandvejen og Poul Paghs Gade
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Skitse - nyt torv i gården

Plandiagrammer
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Vision - step 1
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Vision - step 2

Vision - step 3

Inspirationer og materialer
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Eksisterende forhold
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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
Indpasning af en højere bygning på hjørnet af Badehusvej og Strandvejen skal ske med
udgangspunkt i de kvaliteter den kan tilføre områdets byrum. Det vurderes på baggrund af
volumenstudier, at der det pågældende sted vil kunne indpasses en bygning på maksimalt 10 etager,
såfremt den indpasses i byrummet.
De foreslåede ekstra etager på det eksisterende fabrikskompleks kan være med til at revitalisere
bebyggelsen, der i dag fremstår som et noget lukket og massivt kompleks. Der bør være åbninger
eller brud i de tilføjede bygningsvolumener, der tillader tilstrækkeligt dagslys at trænge ned til hhv.
gaderummet nord for bygningerne og gårdrummet mellem bygningerne. De foreslåede nye
boligetager på parkeringshuset kan være med til at tilføje nye kvaliteter til huset og gaderummet langs
Kastetvej.
Arkitektur, kulturarv og byrum
Tilbygninger og nybyggeri skal udformes med særlige hensyn til den eksisterende arkitektur, da det
tidligere fabrikskompleks har høj arkitektonisk og kulturhistorisk værdi.
Der skal arbejdes med de nye etagers arkitektoniske formsprog, sådan at de komplimenterer de
tidligere fabriksbygningers arkitektur og bidrager til at fremhæve deres kulturhistoriske værdi. Der
skal arbejdes med at detaljere mulighederne for de forskellige typer tilbygninger på de forskellige dele
af komplekset.
Opholdsarealer
Det er vigtigt at der i sammenhæng med tilbygning og nybyggeri i området bliver etableret
tilstrækkelige friarealer, der passer til de forskellige anvendelser – både fælles og private udendørs
opholdsarealer. Grundet det meget tætte byggeri, vil opholdsarealer på terræn gå forud for parkering
og lignende anvendelser. Der kan også arbejdes med fælles opholdsarealer på tag, for at
kompensere for det sparsomme areal på terræn.
Den øgede tæthed og åbningen af facaderne kan, i sammenhæng med omdannelsen af Spritten, give
mulighed for fx små butikker eller caféer. Området kan komme til at fungere som en intim gennemgang
mellem Spritten og Kastetvej.
Beplantningsprincipper
Det skal i lokalplanlægningen detaljeres, hvordan friarealerne sikres en tilstrækkeligt grøn karakter på
flere niveauer, i form af fx græs, buske og træer.
Detailhandel
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Der gøres opmærksom på, at planlægning for udvalgs- og dagligvarebutikker kun vil kunne ske inden
for afgrænsningen af Aalborg City, der med omdannelsen af Spritten forventes udvidet til også at
omfatte dette lokalplanområde.
Trafikforhold
Den foreslåede planlægning vil ikke i sig selv ændre på områdets trafikforhold, men i
lokalplanlægningen vil der skulle arbejdes med området som forbindelse mellem midtbyen og området
omkring havnefronten og "Spritten", herunder sti- og vejforbindelser.
Støj
Skitseprojektet foreslår boliger tæt på støjbelastede veje, fx Strandvejen. Det vil i forbindelse med
lokalplanlægningen skulle undersøges hvor stor belastningen er, og der vil skulle redegøres for
hvordan støjpåvirkningen vil kunne reduceres til de maksimalt tilladte niveauer for boligerne, med
respekt for den bevaringsværdige arkitektur.
Regvandshåndtering
Det skal i forbindelse med lokalplanlægningen undersøges, hvordan regnvand i området bedst
håndteres. Såfremt jordforurening eller grundvandsstand forhindrer nedsivning, skal der arbejdes
med forsinkelse af regnvandet.
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Anbefaling
Projektet lever op til intentionerne i kommuneplanen om at fortætte byen for at skabe mere byliv og
bykvalitet.
Den arkitektoniske indpasning af tilbygning og nybyggeri skal detaljeres i lokalplanlægningen for at
sikre at planlægningen styrker det tidligere fabrikskompleks kulturhistoriske værdi og arkitektoniske
kvaliteter.
På grund af den tætte, urbane bebyggelse og fordi lokalplanområdet ikke er placeret i umiddelbar
nærhed af større rekreative områder, er det vigtigt, at lokalplanen sikrer tilstrækkelige rekreative
opholdsarealer og grønne arealer af høj kvalitet.
Områdets forbindelser til den omkringliggende by skal sikres og videreudvikles gennem
planlægningen, således at områdets rolle som forbindelse fra bymidten til ”Spritten” og havnefronten
vest for Limfjordsbroen styrkes.
At sikre de nævnte kvaliteter i planlægningen vil kræve stærke koncepter for byrum og arkitektur. Der
bør derfor udarbejdes et kvalitetsprogram med principper og koncepter for byrum og arkitektur, der
skal danne grundlag for udarbejdelsen af et lokalplanforslag.
I øvrigt anbefales det, at lokalplanarbejdet igangsættes på de ovennævnte forudsætninger.
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