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Emne:

Banedanmarks bemærkninger til Forslag til lokalplan mv. for Undervisning, institutioner
mv., Gammel Kærvej, Hobrovejkvarteret

Banedanmarks bemærkninger til forslag til lokalplan mv. for undervisning, institutioner mv., Gammel Kærvej,
Hobrovejkvarteret
Banedanmark er ejer af jernbaneinfrastrukturen med tilhørende banearealer, som grænser op til planområdet.
Banedanmarks bemærkninger til planen er derfor, som følger:
Udgangspunktet er, at byggeri, mv. skal være i overensstemmelse med Jernbaneloven.



Jernbaneanlæg, hvor Banedanmark er infrastrukturforvalter, skal overholde de gældende tekniske
normer og regler, som er at forefinde på Banedanmarks hjemmeside: www.bane.dk under fanen
'erhverv'.
 Byggeri, mv. skal indrettes, så det kan tåle støj og vibrationer fra jernbanen. Der gøres opmærksom
på det nærmeste spor til den planlagte nye bebyggelse er ca. 20 meter og ikke 60 meter som nævnt i
lokalplanforslaget.
 Hvis planerne medfører øget grad af ulovlig sporkrydsning, ophold på banearealer eller anden
benyttelse heraf, kan der fra Banedanmarks side stilles krav til hegning, etablering af lovlige
overgange eller ændring af de eksisterende.
 Evt. gravearbejder, mv. i nærheden af jernbanespor/banearealer, kan kræve godkendelse jf. §24 i
Jernbaneloven.
 Der må ikke grundvandssænkes under banearealer.
 Der foreligger planer for, at banestrækningen skal elektrificeres omkring år 2020-2025. Det vil bl.a.
medføre, at naboarealer til banen vil blive pålagt en rådighedsindskrænkende servitut. Der kan læses
mere omkring projektet via dette link: http://www.bane.dk/visBanearbejde.asp?artikelID=20387.
Link til el-servitutter: http://www.bane.dk/visSideforloebBeholder.asp?artikelID=16929
 Hvor ledninger evt. skal krydse Banedanmarks arealer og spor, skal der ansøges hos Banedanmark
om tilladelse via dette link: http://ledningsx.dk
 Lys, facadebeklædning, mv. må ikke kunne udgøre en gene for driften af jernbanen. Dvs. lys, mv.,
som kan give signalforvirring samt blændinger, kan ikke tillades.
 Generelt skal jernbanesporene med tilhørende anlæg, deres anvendelse og hvad deraf følger, tåles.
Hvad de evt. kommende planer må medføre af økonomiske omkostninger, skal være Banedanmark uvedkommende.
Hvis der er spørgsmål, mv., er I velkommen til at tage kontakt på nedenstående telefonnumre og/eller mail.

Med venlig hilsen
Stine Hansen
Skov‐ og Landskabsingeniør
Arealforvalter
Banedanmark
Teknisk Drift
Team Areal
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia

Beboerforeningen Kærlundsmarken
13. juni 2016

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling

Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Indsigelse til lokalplan mv. for Undervisning, institutioner mv., Gammel Kærvej, Hobrovejkvarteret
I Beboerforeningen Kærlundsmarken og Skipper Samrådet er vi overordnet set imod en omdannelse af
attraktive boliger til institutionsformål, hvilket vi også gentagne gange har givet udtryk for.
Efter mange drøftelser med skolen og forvaltningen og forsøg på at finde alternative placeringer til
skolplanerne må vi nu acceptere, at en udvidelse på bekostning af 2 villaer på Gl.Kærvej er en realitet.
Vi er betænkelige ved den øgede trafik, som omådets mange institutioner med konstante udvidelsesbehov
medfører i boligområdet. Vi ser frem til en snarlig færdiggørelse af de tiltag, der er stillet i udsigt tæt på
skolen, Kærlundsvej og Gl. Kærvej, ligesom vi stadig vil arbejde på at få forbedret trafiksikkerheden og
fremkommeligheden på kvarterets øvrige veje, specielt Forchhammersvej, som også betjener en stor del af
trafikken til og fra Skipper Clement Skolen.
Vi ser positivt på de hensyn, der i henhold til skitserne i lokalplanudkastet tages med henblik på at indpasse
byggeriet i de eksisterende omgivelser og på de grønne omgivelser mod nærmeste nabo.
Hensynet til nærmeste nabo til det nye byggeri skal have høj prioritet i både anlægs- og brugsperioden,
herunder skal også indkig til naboens have elimineres.

Med venlig hilsen

Kim Bjerg

Inger Tvorup

Beboerforeningen Kærlundsmarken

Skipper Samrådet

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, Nørresundby
____________________________________________________________________
Vedr.:
LOKALPLAN NR. 3 - 2 - 103
UNDERVISNING, INSTITUTIONER M.V. GAMMEL KÆRVEJ, HOBROVEJKVARTERET.
KOMMENTARER OG HØRINGSSVAR
TIL LOKALPLANEN I HHT. HØRINGSPERIODEN FRA D. 20.04.2016 – D. 15.06.2016
Indsendt af Ole Thomas Hvims, Gammel Kærvej 22, 9000 Aalborg
INDHOLD:
Side 1:
Side 2:
Side 3:
Side 3-4:
Side 4-5:

Baggrund/ Oplæg
Mit håb for fremtiden (Appel til skolen)
Appel til Kommunen
HØRINGSSVAR
Generelt om Lokalplanen
Naboskabet FØR nybyggeriet
Naboskabet EFTER nybyggeriet

Skipper Clement Skolens udvidelse:
Baggrund/ Oplæg:

En lang proces, der nu snart har strakt sig over 20 år, er nu tæt på at have
fundet sin foreløbige afslutning. Skipper Clement Skolen har nu endelig
fået det politiske flertal hos Kommunen, der skal til, for at en ny lokalplan kan bane vejen for skolens udvidelse mod vest.
Min kone og jeg købte ejendommen nr. 22 i 1989, og vi var afklaret med
den behørige afstand til skolen samt den gældende lokalplan, der beskyttede kvarteret og villamiljøet imod erhverv og institutioner. Vore 3
børn har gennemført folkeskolen på stedet – til stor fornøjelse for alle.
Uden at ville genfortælle hele historien må jeg bare kort opridse, at
vejens forståelse og accept for skolens vokseværk ophørte med den store
til- og ombygning for 12-14 år siden. Især da det kom frem, at skolen for
3. gang forsøgte at erhverve nærmeste villa, var modstanden massiv.
Også politikerne støttede naboernes sag gennem det meste af perioden,
da man afviste, at skolen skulle have lov til at blive større på den indelukkede grund i villakvarteret på bekostning af ældre private huse.
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Status i dag er som bekendt, at skolen fik mulighed for at erhverve begge
nabogrunde, overtog driften af Den Internationale Skole og det politiske
flertal skiftede, og ny lokalplan og udvidelsesmulighederne er en realitet.
Jeg må konstatere, at skolens ihærdighed har båret frugt, da man har fået
alle ønsker opfyldt. Samtidig må jeg konstatere, at min familie og vores
ejendom nu er blevet nærmeste nabo til en snart meget stor institution, et
scenarie, som jeg personligt og med saglige argumenter har været stærkt
modstander af igennem en meget lang årrække.
Mit håb for fremtiden:

Til december bliver jeg folkepensionist, og havde ikke i min fantasi forestillet mig, at jeg på dette tidspunkt skulle stå med udfordringer af denne
art. Det har været et til tider meget hårdt og opslidende forløb, der har
påvirket min familie og jeg på mange måder. Ærgelser og frustrationer
blev til sidst afløst af magtesløshed over, at man ikke på sigt kan kæmpe
mod overmagten. Venskaber og naboskaber er tabt under forløbet.
På trods af interesseforskellene skolen og os imellem, har vi en konstruktiv dialog og god kemi med skolens ledelse.
Det er mit håb, at denne dialog vil fortsætte, og ikke mindst når naboskabet udfordres af skoleaktivitet, daglig drift, byggeri m.v. Vi er den
svage part, og det er skolen, der med magt og vælde bevæger sig frem
mod vort skel.
Vi har investeret alt i vores hus gennem 27 år, og vi ønsker naturligvis at
forsvare vores ejendom mod risikoen for yderligere værdiforringelse set i forhold til den forringelse på 15 – 25%, som 2 uvildige ejendomsmæglere allerede har givet udtryk for.
Vi håber på skolens forståelse og hensyn hertil i fremtiden både med ord
og gerning.

Appel til Kommunen:

I denne sag er der ikke tale om en motorvej gennem et parcelhusområde,
hvor 200 villaer bliver generet. Der er kun tale om een familie, der med
rette kan sige, at de bærer byrderne, den umidelbare nærhed og skelfællesskabet på godt og ondt.
Jeg appellerer til, at selvom mit høringssvar måske bliver det eneste fra
private husejere, kan det alligevel medvirke til, at Aalborg Kommune i
den kommende lokalplan vil korrigere og tage konkret hensyn, så vi kan
undgå til de alvorlige ulemper, som de kommende skolebygningers nærhed måtte påføre os som nærmeste nabo.
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HØRINGSSVAR:

GENERELT OM LOKALPLANEN:
Når jeg gennemlæser de enkelte punkter i oplægget til Lokalplanen,
savner jeg flere steder, at der anføres noget om hensynet specielt til
nærmeste nabo.
Det er sagt et par steder, at der bør tages hensyn til omgivelserne. Det
bør være helt konkret skrevet samt formuleret klart, hvis det især er os
som eneste nabo, der skal vises hensyn overfor.
KONKRET:
Mange forhold er omtalt, men kun under afsnittet ’støj’ (s. 13-14) er
der omtalt forhold til nærmeste nabo. Der står at skolehaven vil fungere som en grøn og støjmæssig buffer, samt at der kan laves støjafskærmende foranstaltninger. Det er for ukonkret og ikke en reel formulering, der kan beskytte os som nabo.
STØJ: Det bør formuleres, at støjbegrænsende foranstaltninger skal
etableres, hvis vi som nabo eller andre efter os, på urimelig vis er forstyrret og belastet af skole- eller brugeraktiviteter i skolehaven eller fra
næstkommende område eller bygning.
En skolehave af en bredde på 8½ meter er jo i sig selv ikke nogen
’støjmæssig buffer’. Et givent støjproblem skal selvfølgelig sandsynliggøres på en saglig måde (gerne med Kommunens mellemkomst), men
ikke med erhvervsmæssig støjmåling af grænseværdi. (Ikke rimelig her).
DET GRØNNE: Se herom i næste afsnit vedrørende ’indblik’.
NABOSKABET FØR NYBYGGERIET:

Skel mellem haverne:

Som forholdene er idag, er haverne mellem nr. 22 og nr. 24 adskilt af en
gammel hæk. Haverne til nr. 24 og nr. 26 er sammenlagt, og der er
plantet en hæk for at markere en skolehave (buffer) 8½ m fra vores skel,
som anvist på skitserne. Det er tilfredsstillende, men det er vigtigt for os
i nr. 22, at der skal stå, at denne skolehave bevares og består på kort og
langt sigt. Alternativt ændret til et område uden nogen støjende aktivitet.
Da vort hus er i 2 etager ( 3 ), og vi har høj kælder, ligger vort stueplan
faktisk på 1. sal, og det højst prioriterede område i vort hus er vores høje
terrasse ud mod haven fra spisestuen. Denne tilbygning har vi investeret
mere end tkr. 200 i, og terrassen er hele omdrejningspunktet for vores
udeliv.
Allerede nu mener vi, at det er påkrævet, at der på skolens side af
hækken etableres en beplantning af træer, som i løbet af nogle år, kan nå
en 4-6 meters højde for at modvirke indblik over skellet fra begge sider.
Det er meget vigtigt for os, at vi kan bevare ugenertheden samt privat3

livets fred i haven og især på terrassen. Vi vil helst ikke se skolens
aktiviteter i skolehaven hverken nu eller senere, og vi vil få ødelagt alt
privatliv på terrassen, hvis brugerne af skolehaven kan se direkte op til
os. Sådan er det desværre allerede nu. Henvisning til fotos fra begge
sider af hækken.
Hvis træerne plantes nu behøver de ikke at være store og dyre fra starten,
og de må gerne være slanke og stedsegrønne, så de ikke giver skolen
problemer med løvet eller fratager dem ret meget brugsareal i skolehaven. Det kan varieres med thuja, cypres og taks, så det ser lidt naturligt ud, men de skal med tiden blive forholdsvis tætte, så de forhindrer
indblik.
Mit synspunkt under ovennævnte punkt ’konkret’ skal også gælde under
naboskabet FØR nybyggeriet.
Skel mellem husene:

Ingen problemer idag, hvis blot nuværende buskbeplantning består.

Skel foran husene:
(ud mod Gl. Kærvej)

Ingen problemer idag, da bøgehæk er plantet for flere år siden, og det
er aftalt med skolen, at jeg kan klippe og bestemme højden. Desuden er
der plantet en række rønnetræer, som med tiden vil bryde synet mod det
åbne skoleareal ud mod vejen – set fra vores hus.
NABOSKABET EFTER NYBYGGERIET
Vores højeste prioritet efter en etablering af en stor skolebygning samt
hal på den anden side af vort skel er at illusionen om, at vi har et attraktivt og ugeneret hus i et godt villakvarter, bevares mest muligt. Derfor
drejer alle væsentlige indvendinger sig naturligvis om, nærhed, højde,
vestvendte facader, indblik og støj.

FACADER:

Det er bemærkelsesværdigt, at facaderne mod alle verdenshjørner er
nævnt, undtagen mod vest og vores hus, hvor vi som eneste familie
selvfølgelig er interesseret i udseendet og i, at der ikke placeres vinduer
eller andre indretninger, som giver indblik.
Facadekrav mod vest ( mod vores hus ) bør formuleres konkret uden
vinduer, da vi som nævnt ikke ønsker indblik til vores hus og have.
Ad. Punkt 6.2 Helheden og sammenhængen mellem gammelt og nyt er
meget vigtig. Selvfølgelig skal en ny fløj have et moderne udseende mod
Gl. Kærvej, men det kan gradbøjes. Det må ikke se for moderne ud.
Gerne høje vinduer, men vekslende i bredde og nogle med tværsprosser
for at spille op til det gamle på vores hus samt den gamle skolebygning.
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TAGE:

Ad. Punkt 6.6 Tagkonstruktionen ses som fladt tag. Det, mener jeg, er
forkert. I stedet foreslås en lav manzard-løsning, hvor den øverste
manzardtop er væk. Det vil se rigtigt ud på stedet og være harmonisk.
Der står netop i teksten, at tagformen skal være harmonisk.

BELYSNING:

Ad. Punkt 6.8 Belysning af bygninger må ikke genere omgivelser, og
der bør her stå specifikt ’ nærmeste nabo’. Gælder også Punkt 7.5.

UBEBYG. AREALER:

Ad. Punkt 7.1 Dette punkt prioriterer jeg højt, og jeg er glad for indholdet. ( Dog savnes igen, at der står hensyn til nærmeste nabo, og at beplantningen mod nr. 22 bl.a. skal forhindre indbliksgener mod naboen ).
Der står præcist, at skolehaven skal være robust, frodig og med blanding
af træer, buske og stauder for at give skygge og læ, og der mangler: ’for
at modvirke indblik mod aktivitet samt høje bygninger’ Endelig står der,
at der skal disponeres som vist på Bilag 3 med megen beplantning langs
hele skelforløbet frem mod Gl. Kærvej. Jeg henviser til mit afsnit på side
3-4 om indbliksbeplantning allerede nu (til efteråret).
Der henvises endvidere til Punkt 12.1.

MILJØ:

Ad. Punkt 10: Under dette punkt burde der være et afsnit, som specielt
omtaler indblik og de gener, som dette måtte påføre enhver nabo.
Hvordan undgås indblik, og hvilke foranstaltninger skal kræves for at
indblik ikke forringer nabogrunden. Det være sig beplantning som omtalt eller bygningsudformning, -placering eller bygningens anvendelse.

BYGNINGERS
ANVENDELSE:

Måske under Punkt 10 eller Punkt 5: Punktet findes ikke, så vidt jeg kan
se, men kunne placeres som anført. Formålet er at forhindre urimeligt
indblik ind over nabohus, terrasse og have samt bl.a. 2 høje badeværelsesvinduer op mod skolen.
Der bør være en bestemmelse, der siger, at tagarealet på bygninger, der
vender mod vestskellet ikke må udnyttes til opholdsområde eller elevaktiviteter. En sådan anvendelse ville ødelægge privatlivet i nabohave
og naboterrasse. En planche på skolens gang viser, at en sådan anvendelse af eksempelvis en kommende ny hal kunne have denne funktion.

BEPLANTNING:

Ad. Punkt 7.1 Som vist på Bilag 3 er der beplantning mellem den
kommende skolefløj og vores hus. Den nuværende beplantning skal
bevares, og der skal efter behov kunne suppleres med yderligere beplantning, når bygningen engang realiseres. Se fotos.
Med venlig hilsen
Ole Thomas Hvims

Aalborg den 14. juni 2016
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