KOMMUNEPLAN
Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer

Tillæg 1.031 for den nordvestlige del af Midtbyen, Aalborg
Aalborg Byråd godkendte den 13. februar 2017 forslag til kommuneplantillæg 1.031 for den nordvestlige del af
Midtbyen, Aalborg.
I perioden
22. februar til den 24. april 2017
er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

Planen består af:
Redegørelse for tillæg 1.031 for den nordvestlige del af Midtbyen, Aalborg
Retningslinje 5.1.3 Højhuse

Retningslinje 7.1.1 Aalborg City
Bydelsbeskrivelse for Aalborg Vestby
Kommuneplanramme 1.3.D1 Skudehavnen / Vestre Bådehavn

Kommuneplanramme 1.3.D2 Vestre Havnepromenade m.fl.
Kommuneplanramme 1.3.D6 Kastetvej, Poul Paghs Gade m.fl.
Kommuneplanramme 1.3.D10 Spritfabrikken (1.3.I1)
Kommuneplanramme 1.3.R1 Søheltenes Have m.fl.

Kommuneplanramme 1.3.T1 Nærbanestation og jernbane
Kommuneplanramme 1.3.T2 Kloakforsyning og parkering
Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen,
eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Esben Obeling, tlf. 99312361
eller mail esben.obeling@aalborg.dk.
Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den 24. april 2017 fremsendes til:
By- og Landskabsforvaltningen Plan & Udvikling Stigsborg Brygge 5 Postboks 219 9400 Nørresundby
Eller på E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

Miljøvurdering
I forbindelse med kommuneplantillæg 1.031 er der udarbejdet en miljøscreening, hvilket har udløst en
miljørapport efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljørapporten kan ses som en del af
redegørelsen for kommuneplantillægget.
13-02-2017
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Vejledning tillæg
Hvad er en kommuneplan?
Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for Aalborg Kommunes fremtidige udvikling.
Planen berører på mange måder borgernes dagligdag og fastlægger rammer for handlemulighederne og levevilkår i
lokalområderne. Derfor er planen også udarbejdet i et samarbejde mellem politikere, borgere og en række
organisationer og foreninger.
Kommuneplanen består af en hovedstruktur, retningslinjer og kommuneplanrammer.
Hovedstrukturen er den sammenfattende del af kommuneplanen. Den omfatter hele kommunen og fastlægger
de overordnede mål for udviklingen inden for de enkelte sektorer og områder i Aalborg Kommune.
Hovedstrukturen er byrådets overordnede udviklingsværktøj, og den er retningsgivende for økonomisk
prioritering mellem forskellige kommunale opgaver.
Retningslinjer er byrådets langsigtede politik for det fremtidige bymønster og den enkelte bys rolle. Den
kommer konkret til udtryk i den geografiske fordeling af boliger, erhverv, trafikbetjening og serviceydelser i de
enkelte bysamfund og i byernes indbyrdes samspil. Hertil kommer retningslinjer for benyttelse og beskyttelse af
det åbne land.
Kommuneplanrammerne angiver, hvordan de enkelte arealer i Aalborg Kommune kan anvendes.
Rammebestemmelserne må ikke være i strid med hovedstrukturen og retningslinjer.
Både hovedstrukturen, retningslinjerne og kommuneplanrammerne er bindende for lokalplanlægningen. Der kan,
med andre ord, ikke vedtages lokalplaner, som er i strid med kommuneplanen. Til gengæld kan byrådet beslutte at
ændre kommuneplanen ved at udarbejde et kommuneplantillæg.

Hvornår laves der kommuneplantillæg?
De fleste kommuneplantillæg omfatter mindre ændringer i de gældende rammebestemmelser. Ofte sker det på
baggrund af et konkret bygge- eller anlægsprojekt, der ønskes gennemført. Et sådant projekt vil normalt også
betyde, at der skal udarbejdes lokalplan, hvor der mere detaljeret fastlægges krav til, hvordan nye bygninger,
beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes. Indsigelsesfristen for et forslag til kommuneplantillæg er
mindst 8 uger. Der er samme indsigelsesfrist for et lokalplanforslag, hvilket betyder, at de to planer kan følges ad
gennem offentlighedsproceduren.
Hvis der er tale om omfattende ændringer, som bryder med kommuneplanens hovedstruktur, eller hvis der er tale
om en hovedrevision af kommuneplanen, skal der gennemføres en større offentlighedsprocedure. Kommunen
skal forud for planlægningsarbejdet afholde en fordebat for at indkalde ideer, forslag mv. fra offentligheden.
Yderligere skal kommunen forestå en oplysningsvirksomhed med henblik på at fremkalde en offentlig debat om
planrevisionens målsætning og nærmere indhold. Herefter kan kommunen udarbejde et forslag til
kommuneplantillæg. Fristen for at fremsætte indsigelser mod forslaget er også her på mindst 8 uger.

Forslaget til kommuneplantillæg
Når byrådet har godkendt et forslag til kommuneplantillæg offentliggøres det, som beskrevet ovenfor, 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 tillægget endeligt.
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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 forslag til
kommuneplantillæg.
Så længe kommuneplantillægget foreligger som forslag, har det ingen direkte retsvirkninger over for de
ejendomme, der er omfattet af tillægget.

Om miljøvurdering (MV)
Planforslag, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, skal ledsages af en miljøvurdering af planen i form af
en miljørapport (MV). Det fremgår af Miljøvurderingsloven.
Hvis kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke er foretaget en miljøvurdering, idet planforslaget ikke har
væsentlig indvirkning på miljøet kan afgørelsen, for så vidt angår retlige forhold, påklages til Planklagenævnet
senest 4 uger efter planforslagets offentliggørelse.
Klagen skal sendes til Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Plan & Udvikling, Stigsborg Brygge 5,
9400 Nørresundby eller pr. mail plan.udvikling@aalborg.dk. Kommunen sørger herefter for, at klagen
videresendes til Planklagenævnet.

Om vurdering af virkning på miljøet (VVM)
Forud for etablering af visse enkeltanlæg, som kan påvirke miljøet i væsentlig grad, skal der vedtages et
kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse, dvs. en Vurdering af anlæggets Virkning på Miljøet (VVM). Dette
fremgår af planlovens § 11 g og VVM-bekendtgørelsen.

Det endelige kommuneplantillæg
Når byrådet har godkendt kommuneplantillægget endeligt og bekendtgjort det, er det en del af kommuneplanen.
Herefter gælder følgende retsvirkninger:
Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med
kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er
omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan.
Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret
anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne
i rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt
formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Klagevejledning
Afgørelsen om den endelige vedtagelse kan efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 for så vidt angår retlige spørgsmål
påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens
lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.
Klagen skal sendes til Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Plan & Udvikling, Stigsborg Brygge 5,
9400 Nørresundby eller pr. mail plan.udvikling@aalborg.dk
Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter offentliggørelsen af planen. Kommunen sørger herefter for,
at klagen videresendes til Planklagenævnet. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at
der indbetales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Læs mere
om regler og gebyrer på www.nmkn.dk.
Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.
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Redegørelse for tillæg 1.031 for den nordvestlige del af Midtbyen, Aalborg
Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan
I overensstemmelse med Aalborg Kommunes Planstrategi 2011 og Hovedstruktur 2013, også kaldet Fysisk Vision 2025, ønsker Byrådet at styrke Aalborg som
Norddanmarks Vækstdynamo. Nye initiativer er særligt koncentreret i en Vækstakse, der løber fra Lufthavnen i nord-vest over Aalborg/Nørresundby Midtby og
videre til Gigantium, Universitets Campus og det Nye Universitetshospital til Østhavnen i øst.
Som det fremgår af Fysisk Vision 2025, er Aalborg Midtby Norddanmarks vigtigste kultur-, service- og handelscentrum. Midtbyen skal være åben og inkluderende
og kunne tilbyde en mangfoldighed af unikke oplevelser. Oplevelserne skal fange Aalborgs identitet som ”The tough little big city”, der har rødder i en traditionel
arbejderkultur, men lever i en nutid i et internationalt videns- og netværkssamfund.
Omdannelse af Aalborg og Nørresundby havnefronter til nye attraktive, mangfoldige byområder er en vigtig drivkraft i styrkelsen af Aalborg/Nørresundby Midtby.
I sommeren 2015 blev produktionen på Spritfabrikken indstillet. Spritfabrikken var en af de ikoniske virksomheder, som er grundlaget for Aalborgs identitet som
industriby. Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en omdannelse af det tidligere industriområde til blandede byfunktioner, boliger, erhverv, kultur og detailhandel,
samtidigt med at stedets kulturhistorie sikres og formidles.
Spritfabrikkens område har en attraktiv placering ud mod fjorden og udgør afslutningen af den tætte by og den bynære del af havnefronten. I den vestlige side af
området ligger jernbanedæmningen, som udgør en naturlig afgrænsning af midtbyen.
De tidligere tobaksfabrikker ved Badehusvej og Strandvejen har ligeledes en attraktiv placering mellem den gamle bymidte og den vestlige havnefront. Aalborg
Kommune ønsker at fortætte området med flere blandede byfunktioner, samtidigt med at stedets kulturhistorie sikres og formidles.
Udvidelse af Aalborg bymidte
Byrådet ønsker, at området omkring de tidligere sprit-, og tobaksfabrikker samt den vestlige havnefront skal være en del af bymidten med et varieret boligudbud og
et udbud af byfunktioner som butikker, cafeer og lignende. For at sikre dette kræves det, at bymidteafgrænsningen for detailhandel udvides.
Aalborg Kommune ønsker at udvide bymidteafgrænsningen for detailhandel, så afgrænsningen fremover følger jernbanen, jf. kortet. Geografisk er udvidelsen på ca.
177.000 m², hvilket svarer til at Aalborg/Nørresundby bymidter udvides med knap 13 %. Det maksimale samlede bruttoetageareal for butikker i bymidten ændres
ikke.

Aalborg Bymidte udvides så afgrænsningen følger jernbanen

Arealerne mellem den gamle bymidteafgrænsning og Spritfabrikkens område er fuldt udbyggede (med fortætningsmuligheder) og indeholder en række blandende
byfunktioner, som man typisk finder i en bymidte. Her ligger bl.a. en universitetsafdeling, handelsskole, retsbygning, offentlig administration, liberale erhverv, og
små butikker og cafeer/barer, primært koncentreret omkring Kastetvej. Hertil kommer ca. 800 boliger.
I den nye kommuneplanramme for Spritfabrikken nr. 1.3.D10 er der ligeledes åbnet op for forskellige blandede byfunktioner, bl.a. boliger, hotel, kunst og kultur,
herunder teater.
Det aktuelle byomdannelsesprojekt for Spritfabrikkens område er mere detaljeret reguleret i lokalplan 1-3-113, der behandles parallelt med dette
kommuneplantillæg.
Det samlede bruttoetageareal til butikker inden for området for lokalplan 1-3-113 er fastsat til maks. 7.500 m². Heraf op til 3.000 m² til dagligvarebutikker med et
maksimum på 1.500 m² pr butik. Udvalgsvarebutikker må maksimalt være 2.000 m² og maksimalt to butikker på over 1.000 m².
Ambitionerne om yderligere fortætning og transformering af de tidligere tobaksfabrikker er mere detaljeret reguleret i lokalplan 1-3-115, der behandles parallelt med dette
kommuneplantillæg.
Det samlede bruttoetageareal til butikker inden for området for lokalplan 1-3-115 er fastsat til maks. 6.000 m². Dagligvarebutikker må maksimalt være 3.500 m², og udvalgsvarebutikker
må maksimalt være 2.000 m².
Den statistiske metode

Udvidelse af den afgrænsede bymidte skal ske i overensstemmelse med ”den statiske metode til afgrænsning af bymidter”, der fremgår af Bekendtgørelse nr. 1093
af 11. september 2007 om afgrænsning af bymidter og bydelscentre.
Aalborg Kommune har gennemført den statistiske metode, jf. kortet nedenfor. Da området i dag som nævnt indeholder en række blandende byfunktioner er
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størstedelen af det areal, som bymidteafgrænsningen ønskes udvides med, omfattet af den statiske metode, som er vist med gul streg på kortet.

Prikkerne udgør forskellige produktionsenheder, jf. den statiske metode, med 25 m zone omkring. De røde amøber angiver mulige bymidtekerner, hvortil der må lægges en 100 m randzone, hvilket den gule streg angiver.

Redegørelse for udvidelse af bymidten

Som det fremgår af kortet ovenfor er den vestligste del af Spritfabrikkens område ikke omfattet af den statistiske metode (den gule streg). Aalborg Kommune
ønsker at medtage de sidste ca. 23.000 m², så bymidteafgrænsningen kommer til at følge jernbanen for at sikre en visuelt og funktionel sammenhæng i området.
Det vil sige, at der er tale om et mindre areal, som ligger uden for den statiske metode. Bymidtens afgrænsning kan udvides ud over den statistiske afgrænsning ved
at inddrage arealer, som grænser op til bymidten, hvis kommunen har redegjort for udvidelsen, jf. § 2 i bekendtgørelsen om afgrænsning af bymidter og
bydelscentre.
Redegørelsen skal indeholde en gennemgang af følgende punkter:
hvorfor det pågældende område ønskes inddraget i bymidten eller bydelscentret,
mulige alternative områder, der kan inddrages i bymidten samt en begrundelse for, hvorfor det eller de pågældende områder ønskes inddraget i bymidten,
hvordan inddragelsen stemmer overens med den overordnede detailhandelsstruktur, samt
konsekvenserne for bymiljøet og trafikken.
Aalborg City er landsdelens vigtigste kulturelle og handelsmæssige center og skal som sådan være attraktiv for Nordjyllands borgere og turister. Det betyder bl.a. at
der skal være let adgang dertil.
I syd er bymidten afgrænset, så den omfatter Aalborg Banegård og Kennedyarkaden (busterminal), der ligger i et knudepunkt for den kollektive trafik – både den
regionale og lokale trafik. Med den foreslående udvidelse af bymidteafgrænsningen er bymidten afgrænset i vest af jernbanen og Vestbyen Station. Området
omkring Vestbyen Station bliver i fremtiden også et knudepunkt for rekreativ, cyklende og kollektiv trafik i Vestbyen. I dag stopper nærbanen ved stationen, mens
det vigtigste stoppested i Vestbyen for den forventede BRT/+BUS bliver på Kastetvej nær ved, og den nye cykel/gangbro over Limfjorden langs jernbanebroen
lander også her.
Overordnet set vil udvidelsen af bymidteafgrænsningen blive godt betjent med kollektiv trafik, da den forventede BRT/+BUS følger Kastetvej. Derfor er dette
område oplagt til en udvidelse af bymidten.
Områdets centrale placering taget i betragtning er det desuden nemt at komme til i bil. Strandvejen, som krydser området, er en af de gennemgående veje omkring
midtbyen. For bløde trafikanter vil havnefronten ud for Spritfabrikkens område udgøre en vigtig videreførelse af Aalborgs omdannede Havnefront og sikre
forbindelsen til de grønne områder mod vest.

Oversigtskort der viser området i sine omgivelser

Når jernbanen er valgt som afgrænsning af bymidten, er det fordi, at det er en naturlig afgrænsning. Selvom der er niveaufrie krydsninger er der en klar opfattelse
af bymiljøet henholdsvis øst og vest for jernbanen. Vest for Spritfabrikkens område ligger Fjordmarken – et af Vestbyens vigtigste grønne områder, der anvendes til
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rekreation, koncerter, løb mv. Vest for Vestbyen Station ligger Bydelscenter Vestbyen, som rummer en større Kvickly og en række mindre butikker primært langs
Kastetvej, se kort ovenfor. Selvom afstanden mellem bymidteafgrænsningen og Bydelscenter Vestbyen er meget lille, fungerer Bydelscenter Vestbyen i høj grad som
en selvstændig enhed og som indkøbsmæssigt center for Vestbyen. Dette princip ønsker Aalborg Kommune at holde fast i.
Der vurderes dog at være et behov for en ny dagligvarebutik omkring Spritfabrikkens område. Dels er der et betydeligt antal boliger i området i dag. Som et led i
omdannelsen af Spritfabrikkens område skabes der yderligere rummelighed for mellem 6 og 800 boliger. Hertil kommer nye boliger ved fortætning af eksisterende
bebyggelse i området, herunder de tidligere tobaksfabrikker. Hele omdannelsen af Spritfabrikken er et led i den overordnede strategi om at fortætte langs den
forventede BRT/+BUS, jf. Fysisk Vision 2025. Pt. vokser Aalborg Kommune med ca. 2000 indbyggere om året, hvilket er med til at øge efterspørgslen på både
dagligvarer og udvalgsvarer.
Derudover vil en ny dagligvarebutik i området være med til at tiltrække andre butikker på grund af det daglige kundeflow. COWIs analyser fra forskellige danske
byer peger på, at andelen af kunder, der kombinerer dagligvareindkøb med udvalgsvareindkøb er op til 10-15 % i bymidter, hvor der er et godt udbud at kombinere
dagligvareindkøb med. For at sikre visionen om, at området omkring Spritfabrikken fremover opfattes som en del af bymidten, er det således nødvendigt at tænke i
en sammenhængende struktur, hvor dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker kombineres med andre byfunktioner.
Ved at udvide bymidten med området omkring de tidligere sprit- og tobaksfabrikker samt den vestlige havnefront, er der som nævnt synergi med den forventede
BRT/+BUS og planer om fortætning langs denne. Sydvest for bymidten ligger en kirkegård. Mod syd ligger bynære erhvervsområder, hvor der fortsat drives
erhverv. I øst går bymidteafgrænsningen ved kulturhuset Nordkraft og Musikkens Hus. Hvis man går længere mod øst kommer man meget langt væk fra
middelalderbyen, som udgør kernen i Aalborg City. Samlet set er det foreslåede område mod vest ved Spritfabrikken derfor den mest oplagte retning i forhold til at
udvide bymidten.
Samlet set bliver kommunens overordnede detailhandelsstruktur styrket med den foreslåede udvidelse af bymidten. Udviklingsperspektiverne for
detailhandelsområdet er en meget væsentlig faktor i virkeliggørelsen af den bypolitiske strategi. Som nævnt indledningsvist er det strategien at fastholde Aalborg
Midtby som Norddanmarks vigtigste kultur-, service- og handelscentrum.
Udvidelse af potentielle højhusområder
Området ved Spritfabrikken udpeges som et potentielt område for opførelse af højhuse.
Historisk set har Aalborg havnefront været præget af større industribygninger med høje siloer og skorstene, som har været en del af Aalborgs identitet som
industriby. Den planlagte bebyggelse på Spritfabrikkens område optager flere træk fra stedets industrielle fortid, både hvad angår udformning og skala.
Havnefronten er byens ansigt udadtil og de høje bygninger tegner en markant profil langs kysten, der er med til at give Aalborg et storbypræg. En høj og markant
bebyggelse på Spritfabrikkens område vil derfor være med til at give en naturlig afslutning af den moderne havnefront mod vest.

Visualisering der illustrerer, hvorledes placering af højhuse langs banen kan være med til at markere en afslutning af den moderne havnefront mod vest.

Derudover er området ved den tidligere spritfabrik beliggende stationsnært ved Vestbyen Station, som både udgør et regionalt og bymæssigt knudepunkt, både som
stoppested for regionaltog og for den forventede BRT/+BUS. Det bliver derfor i fremtiden et vigtigt omstigningspunkt for byens kollektive trafik.
Fortætning af stationsnære byområder er med til at understøtte en bæredygtig udvikling af Aalborg, hvor den forventede BRT/+BUS er byens nye dynamo for
byudvikling. Derfor er en fortætning af området ved Spritfabrikken med tæt og høj bebyggelse i god tråd med byens overordnede visioner for byudviklingen.
Den eksisterende retningslinje 5.1.3 for højhuse ændres, så den også omfatter Spritfabrikkens område som potentielt højhusområde.

Kort der viser placeringsmuligheder for højhuse

Ændring af bevaringsværdige bygninger
Flere af de eksisterende bygningerer i områderne for de tidligere sprit- og tobaksfabrikker er i dag registreret som bevaringsværdige, jf. kommuneplanens
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retningslinje 5.2.3 Bevaringsværdige bygninger.
Kulturstyrelsen besluttede i 2015 at frede De Danske Spritfabrikkers anlæg i Aalborg bestående af fabriksbygning med trappetårn, brænderitårn, aftapningsbygning,
kogerbygning, malteribygning med sammenbygget silobygning og forbindelsesbro til fabriksbygning, kulfilterbygning, rørtunnel mellem kulfilterbygning og
brænderitårn, kedelhuse med maskinværksted, dampskorsten, jernbaneporten med murstykker og -piller, de fem nittede jerntanke nord for kulfilterbygningen samt
kontorbygning (1931 af Alf. Cock-Clausen og D.D.S.F.'s driftskontor, med senere tilføjelser).

Den røde markering viser de bygninger der er fredet af Kulturstyrelsen

Formålet med fredningen er at sikre opretholdelsen af De Danske Spritfabrikker som et hovedværk i dansk industriarkitektur og et vidnesbyrd om en produktion af
national betydning.
Bevaringsværdierne af de øvrige bygninger i områderne for hhv. den tidligere sprit- og tobaksfabrikker er revurderet, hvilket medfører en ændring af
bevaringsværdierne, jf. nedenstående kort.

Eksisterende bevaringsværdier for Spritfabrikken

Fremtidige bevaringsværdier for Spritfabrikken

Eksisterende bevaringsværdier for de tidligere tobaksfabrikker

Fremtidige bevaringsværdier for de tidligere tobaksfabrikker

Påvirkning af det værdifulde kulturmiljø omkring Spritfabrikken
Størstedelen af kommuneplanramme 1.3.I1 er udpeget som værdifuldt kulturmiljø, jf. retningslinje 5.2.1 Værdifulde kulturmiljøer.
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Illustrationen viser en markering af det område, der er udpeget som værdifuldt
kulturmiljø.

Da der både sker en markant ændring af områdets anvendelse og placering af ny bebyggelse inden for kulturmiljøets afgrænsning, skal det sikres, at
kulturbeskyttelseshensynene varetages. Det skal således fortsat være muligt at se kulturmiljøets originalitet og sammenhæng med det omgivende miljø, som det
oprindeligt har været en del af.
Spritfabrikken udgør et vigtigt element i Aalborgs industrielle historie, og områdets kulturmiljø rummer først og fremmest en stor identitetsværdi for Aalborg.
Fabrikken er ikke længere aktiv som produktionsvirksomhed, og det autentiske præg i det oprindelige kulturmiljø blev derfor svækket ved udflytningen af
produktionen. Områdets sammenbygning med de tilstødende, nyere fabriksbygninger, som tidligere var produktion af Estrella Kartoffelchips, er desuden med til at
svække det autentiske kulturmiljø omkring de oprindelige fabriksbygninger fra 1931.
Intentionerne i planen for omdannelse af det tidligere industriområde er i god tråd med en bevaring af områdets særlige kulturmiljø. De oprindelige
produktionsbygninger fra 1931 er blevet fredet og den kommende bebyggelse og byrumsudformning vil i sin formgivning, skala og materialevalg være med til at
forstærke områdets arkitektoniske udtryk. Der er derfor ikke uoverensstemmelse mellem områdets status som særligt kulturmiljø og planerne for omdannelse af
området, og retningslinjen ændres ikke.
Påvirkning af kysten
Helhedsplanen for Spritfabrikkens område lægger op til at der sker en bearbejdning af kyststrækningen, der strækker sig ud over den eksisterende kystlinje. Det
eksisterende bolværk er i dag meget nedbrudt, og har behov for en renovering. Samtidig fordrer udviklingen af området med ny bebyggelse, at der sker en
højvandssikring langs kysten. Områdegrænsen for rammeområde 1.3.D10 er derfor udvidet, så det også omfatter et areal ud i fjorden.
Kommuneplantillægget giver således mulighed for at der i forbindelse med højvandssikring af området kan ske en landskabelig bearbejdning af kysten, som kan
være med til at skabe nærrekreative kvaliteter til området, hvilket også på sigt kan fortsættes til området langs kysten vest for jernbanen.
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Illustrationsplan, der viser en mulig bearbejdning af kysten med bådebroer, trapper der giver mulighed for at komme ned til vandet, samt sandstrand der skyder sig ud i fjorden.

Ændring af bydelsbeskrivelsen for Vestbyen
I bydelsbeskrivelsen for Aalborg Vestby er Spritfabrikkens område beskrevet som et aktivt industriområde, og ikke som et nyt byomdannelsesområde. Der er derfor
foretaget redaktionelle ændringer af bydelsbeskrivelsen for Vestbyen, dog kun for de steder der direkte omhandler Spritfabrikkens område. Bydelsbeskrivelsen er
således ikke opdateret i forhold til de øvrige dele af Vestbyen.
Ændring af Kommuneplanrammer
Udvidelsen af bymidten og omdannelsen af Spritfabrikkens område berører i alt 6 eksisterende kommuneplanrammer samt udlægger et nyt rammeområde 1.3.T2 til
teknisk forsyning:
1.3.D1 Skudehavnen / Vestre Bådehavn
1.3.D2 Vestre Havnepromenade m.fl.
1.3.D6 Kastetvej, Poul Paghs Gade
1.3.I1 Spritfabrikken
1.3.R1 Søheltenes have m.fl.

1.3.T1 Nærbanestation og jernbane
1.3.T2 Kloakforsyningen og parkering
For rammeområde 1.3.D1 Skudehavnen / Vestre Bådehavn sker der en justering af områdets afgrænsning, således at Kloakforsyningens område overgår til det nye
rammeområde 1.3.T2. Der sker ligeledes enkelte redaktionelle ændringer i teksten som følge af justeringen af områdegrænsen.
For rammeområde 1.3.D2 Vestre Havnepromenade m.fl. foretages ændringer som følge af udvidelsen af bymidten.
For rammeområde 1.3.D6 Kastetvej, Poul Paghs Gade foretages ændringer som følge af udvidelsen af bymidten. endvidere opdateres de faktiske byggemuligheder,
for at muliggøre en fortætning af området omkring de tidligere tobaksfabrikker, og teksten opdateres så den er i overensstemmelse med ambitionerne i Fysisk
Vision 2025 om fortætning inden for Vækstaksen.
Rammeområde 1.3.I1 Spritfabrikken, der udlægger et område til industri, erstattes af en ny kommuneplanramme 1.3.D10 Spritfabrikken, der udlægger et område til
blandede byfunktioner. Rammeområdet udvides ud i fjorden mod nord, så der gives mulighed for mindre havneanlæg ud i vandet, samt en landskabelig bearbejdning
af kystlinjen.
For rammeområde 1.3.R1 Søheltenes have m.fl. sker der en justering af områdegrænsen mod øst, så arealet for et kommende p-hus overgår til det nye
rammeområde 1.3.T2. Der ændres ikke i rammebestemmelserne.
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For rammeområde 1.3.T1 Nærbanestation og jernbane sker der mindre ændringer der muliggør en vejføring under jernbane samt anlæg til klimasikring langs
kysten.
Der udlægges et nyt rammeområde 1.3.T2 Kloakforsyning og parkering, til teknisk forsyning. Rammeområdet omfatter den eksisterende kloakforsyning
(pumpestation), der tidligere lå i rammeområde 1.3.D1. Samtidig inddrages en del af rammeområde 1.3.R1, hvilket giver mulighed for placering af et nyt
parkeringshus i området syd for kloakforsyningen.

Gældende kommuneplanrammer

Nye kommuneplanrammer

Bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten bestemmer, hvor stort et hus må være i forhold til den grund, det bygges på. Bebyggelsesprocenter, der er fastsat i kommuneplanen, skal
medtages i lokalplaner.
Den gældende kommuneplanramme for de tidligere tobaksfabrikker regulerer bebyggelsesprocenten for enkelte ejendomme via kommuneplanens Bilag K.
Den aktuelle planlægning for de tidligere tobaksfabrikker går på tværs af flere eksisterende matrikelskel og er udarbejdet som et samlet projekt som skal skabe
grundlag for en transformering og revitalisering af området med en højere samlet bebyggelsesprocent.
I stedet for at regulere bebyggelsen efter bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom, vurderes det, at områdets udvikling fremadrettet reguleres bedre gennem en
samlet bebyggelsesprocent for det pågældende område.
I tillægget udpeges en ny zone (Zone 1) i kommuneplanrammen 1.3.D6, hvor den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent foreslås fastsat til 290.
Bebyggelsesprocenter i kommuneplanens Bilag K slettes inden for Zone 1.
Restrummelighed, nyudlæg til boliger

Planen muliggør, at der kan bygges ca. 700 boliger i området for de tidligere tobaksfabrikker og ca. 750 boliger på Spritfabrikkens område, i alt ca. 1450 boliger.
Med det gældende plangrundlag kan der bygges ca. 500 boliger på området for de tidligere tobaksfabrikker og ingen på Spritfabrikkens område. Derfor indgår ca.
950 boliger i kommunens opdaterede rummelighedsregnskab for nye boliger, der kan ses på kommuneplanens bilag M.
Redaktionelle ændringer

I kommuneplanrammerne er der yderligere sket mindre redaktionelle ændringer.

Planforslagets baggrund
I sommeren 2015 blev produktionen på Spritfabrikken indstillet, og Aalborg Kommune ønsker at omdanne området til blandede byfunktioner som en del af
bymidten.
Samtidigt er der et ønske om at fortætte området for de tidligere tobaksfabrikker, der er beliggende sydøst for Spritfabrikkens område, således at området kan
transformeres til en levende del af bymidten.
Spritfabrikkens område ejes af developere, der har udarbejdet en helhedsplan for en omdannelse af området til nye bymæssige formål. Der ønskes desuden opført et
parkeringshus i det tilstødende grønne område, Fjordmarken, til betjening af det nye byomdannelsesområde.
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Helhedsplan for omdannelse af området for den tidligere spritfabrik. Heldhedsplanen er udarbejdet af Henning Larsen Architects for A. Enggaard A/S.

Den eksisterende kommuneplanramme 1.3.I1 Spritfabrikken giver ikke mulighed for anden anvendelse i området end industriel produktion, hvorfor der udarbejdes
et kommuneplantillæg, der muliggør en ændret anvendelse af området.
I 2007 udnævnte Kulturstyrelsen de oprindelige produktionsbygninger på Spritfabrikkens område til ét af 25 nationale industrielle kulturarvsminder, og
Kulturstyrelsen har i 2015 besluttet at frede De Danske Spritfabrikkers anlæg. En udvikling af området skal derfor ske under særlige hensyn til de fredede bygninger
og områdets særlige kulturmiljø.
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Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan 1-3-113 for omdannelsen af Spritfabrikken, Strandvejen og Vestre
Havnepromenade, Vestbyen.
Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan 1-3-115 for et bolig- og erhvervsområde på de tidligere
tobaksfabrikker, Strandvejen - Badehusvej, Vestbyen.
Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og de fremtidige ønsker til udviklingen af den nordvestlige del af Midtbyen,
Aalborg.

Miljøvurdering
Lovgrundlag og procedure for en miljørapport
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer" har til formål at fremme en bæredygtig udvikling. Loven har et meget bredt miljøbegreb, der omfatter alt lige fra den biologiske
mangfoldighed over befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, over jordbund, vand, luft og klimatiske forhold, materielle goder, landskab, kulturarv, kirker og kirkeomgivelser, til
arkitektonisk og arkæologisk arv.

Loven bestemmer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering (miljørapport) af planer og programmer, der sætter rammer for anlægsarbejder, som
kan få væsentlig indvirkning på miljøet. De planer og programmer, det drejer sig om, er angivet i lovens bilag 3 og 4 - men der kan også være andre planer i
henhold til lovens §3, stk. 1, nr. 3.
Plantyper som kommuneplan og lokalplaner er som udgangspunkt obligatorisk omfattet af lovens bestemmelser om miljøvurdering.
Det fremgår dog, at såfremt planen er omfattet af lovens bilag 3 og 4 og fastlægger områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne
planer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis anlægsarbejderne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
I dette tilfælde er der udarbejdet en miljørapport (MV), idet der er tale om større ændringer, og ikke "bare" mindre ændringer på lokalt plan.
Når der, som i dette tilfælde, udarbejdes en miljørapport (miljøvurdering), fastlægges det nærmere indhold i miljørapporten i samarbejde med berørte myndigheder.
Dette kaldes en scoping.
Offentlighedsproceduren for miljørapporten er den samme som for forslag til kommuneplantillæg med en høringsperiode på minimum 8 uger. Fristerne
offentliggøres på www.aalborgkommuneplan.dk/global-services/nyheder.
Når offentlighedsperioden er udløbet, behandles indkomne bemærkninger, og miljørapporten suppleres med en "sammenfattende redegørelse". Den
sammenfattende redegørelse er et selvstændigt afsnit i miljørapporten, og den bekendtgøres sammen med det endeligt godkendte kommuneplantillæg.
Efterfølgende skal planens miljømæssige konsekvenser overvåges i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i miljørapporten.

Kommuneplantillæggets indhold, hovedformål og forbindelse med anden planlægning
Miljørapporten giver en samlet miljøvurdering af kommuneplantillæg 1.031 for den nordvestlige del af Midtbyen, Aalborg. Planen omfattes af lovens bilag 4, pkt.
10b) Infrastrukturprojekter, herunder anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser.
Indhold og hovedformål

Der henvises til afsnittet om "Planforslagets baggrund" i redegørelsen for kommuneplantillæg 1.031 for den nordvestlige del af Midtbyen, Aalborg.
Forhold til anden planlægning

Der henvises til afsnittene "Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan" i redegørelsen til dette kommuneplantillæg 1.031 for den nordvestlige del af
Midtbyen, Aalborg.
Scoping (høring af berørte myndigheder):

I henhold til miljøvurderingens første fase, har berørte myndigheder været hørt, for at fastlægge væsentlige miljøparametre til miljøvurderingen af forslag til
kommuneplantillæg 1.031.
Der var ingen bemærkninger i høringsfasen.

Ikke teknisk resumè - hovedkonklusion på miljøvurderingen
Udgangspunktet for planlægningen er at omdanne Spritfabrikkens område fra industriområde til område med blandede byfunktioner, samt at give mulighed for at
fortætte på tobaksfabrikkernes område.
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo – det såkaldte 0-alternativ. Ved 0-alternativet vil området blive bevaret som industriområde
omgivet af blandet bolig- og erhvervsområde, og omdannelsen af området må droppes.
De væsentlige forhold, som er miljøvurderet, er:
Limfjordskilen som en del af grøn-blå struktur
Den foreslåede planlægning påvirker Limfjordskilen, da et rammeområde udlægges i Limfjorden, med risiko for at skabe barrierer for oplevelsen af kilen. Det
afbødes i lokalplanlægningen ved bebyggelsens udformning og placering.
Udlæg af areal til parkeringshus i det grønne område Fjordmarken
Den foreslåede planlægning udlægger areal til et p-hus på Fjordmarken. Et p-hus vil påvirke den grønne struktur, landskabet og de rekreative muligheder på
Fjordmarken negativt. Det afbødes i lokalplanlægningen ved at sikre et grønt udtryk, beplantning samt gode stiforbindelser.
Limfjordslandskabet og den kystnære tætte by
Højhusbyggeri på Spritfabrikkens område vil påvirke landskabet. Det afbødes i lokalplanlægningen ved at placere og udforme byggefelter under hensyn til
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landskabet.
Omdannelse til nyt bymiljø med nye funktioner
Det nye bymiljø vil indeholde mange nye funktioner, herunder boliger, erhverv, indkøbsmuligheder og kulturinstitutioner. Det vil blandt andet medføre en øget
personbiltrafik i området. Det afbødes i lokalplanlægningen ved at sikre gode forbindelser for cyklister og gående og ved at sikre adgang til kollektiv trafik.
Støj fra jernbane- og biltrafik
Visse dele af området vil være påvirket af støj fra jernbane- og biltrafik. Det afbødes i lokalplanlægningen ved at sikre, at støjfølsom anvendelse ikke placeres i de
støjudsatte områder og afbødende foranstaltninger på bygningerne. En stor del af området herunder havnefronten lukkes for al biltrafik undtagen ærindekørsel.
Friarealer til rekreation, leg, ophold, cirkus mv.
Der etableres mange nye friarealer i området, der vil kunne bruges til rekreation, leg og ophold. Dog medfører udlæg af areal til p-hus på Fjordmarken en risiko for
at området bliver for lille til at kunne rumme funktioner som fx cirkus. Det afbødes i kommuneplanen ved at sikre, at kommuneplanrammen ikke går ind over det
nødvendige areal til cirkus.

Miljøvurdering
Det er vurderet, at følgende miljøforhold kan blive væsentlig berørt.
Biologisk mangfoldighed, fauna og flora

Aalborg Kommunes Grøn-Blå Struktur
Kommuneplantillægget berører en del af Limfjordskilen i Aalborgs Grøn-blå Struktur ifølge Kommuneplanens retningslinje 11.1.2. Indenfor Grøn-blå Struktur skal
sammenhæng og tilgængelighed for dyre- og planteliv samt for friluftslivet understøttes og forbedres.
- Der planlægges for et nyt blandet byområde på Spritfabrikkens område, som giver muligheder for at komme tættere på vandet og på tværs af banen. Der er tale
om en vedvarende, positiv virkning, der ikke kan hindres ved den foreslåede anvendelse af området.
- Der planlægges for en udvidelse af kommuneplanrammen for Spritfabrikkens område, så den går et stykke ud i Limfjorden, for at give mulighed for anvendelse af
området langs kajkanten til byformål. Der er tale om en vedvarende, negativ virkning. Miljøpåvirkningen kan mindskes ved i lokalplanlægningen at sikre at ny
bebyggelse placeres hensigtsmæssigt.
- Et nyt rammeområde til bl.a. et p-hus på Fjordmarken er et indgreb i Vestbyens grønne struktur, der i forvejen ikke er dækket særligt godt med grønne arealer.
Rekreative forbindelser langs fjorden og til Fjordmarken er vigtig. Fjordmarkens betydning vil desuden stige endnu mere med en tæt bebyggelse på Spritfabrikkens
område. Der er tale om en vedvarende, negativ virkning. Miljøpåvirkningen kan mindskes ved at der i lokalplanlægningen sikres et grønt udtryk, beplantning samt
gode stiforbindelser.
- Der er risiko for at man med planlægningen for tekniske formål hvor der tidligere var rekreative formål, skaber præcedens for endnu mere bebyggelse. Der er tale
om en sekundær, langsigtet, negativ virkning. Miljøpåvirkningen kan mindskes ved at der ikke i planlægningen inddrages yderligere areal af den rekreative
kommuneplanramme til andre formål.
Landskab

Landskabelig værdi, æstetiske ændringer og kystnærhed
Kommuneplantillægget giver mulighed for at der kan opføres højhuse på Spritfabrikkens område.
- Nyt højhusbyggeri vil komme til at påvirke by- og kystlandskabet visuelt. Der er tale om en vedvarende, negativ virkning. Miljøpåvirkningen kan mindskes ved at sikre i
lokalplanlægningen at bebyggelsens placering og karakter indpasses den omkringliggende by og de eksisterende industrianlægs skala.

- Fjordmarkens landskabelige værdi påvirkes ved opførelse af parkeringshus i den nye ramme, der udlægges til formålet. Der er tale om en vedvarende, negativ
virkning. Miljøpåvirkningen kan mindskes ved at p-huset i lokalplanlægningen sikres et grønt udtryk af facaden og beplantning udenom p-huset.
Befolkningens levevilkår og materielle goder

Bymiljø
- Fortætningen og omdannelsen i området vil medføre et forbedret byliv med blandede byfunktioner, rekreative arealer og -forbindelser på fx havnefronten. Der er
tale om en vedvarende, positiv virkning. Miljøpåvirkningen kan ikke hindres, da den er en konsekvens af øget befolkningstæthed i området.
- Nedlæggelse af anvendelsen til industrianlæg forbedrer det omkringliggende bymiljø mht. tung trafik, støj og lugt. Der er tale om en vedvarende, positiv virkning.
Miljøpåvirkningen kan ikke hindres, da den er en konsekvens af omdannelsen af området fra industriområde til blandet byområde.
- Fortætningen på området vil medføre bedre udnyttelse af kollektiv trafik. Der er tale om en vedvarende, sekundær, positiv virkning. Miljøpåvirkningen kan ikke
hindres, da den er en konsekvens af øget befolkningstæthed i området.
- Fortætningen på området vil medføre øget personbiltrafik. Der er tale om en vedvarende, sekundær, negativ virkning. Miljøpåvirkningen kan mindskes ved at
sikre lav hastighed, begrænset adgang til området udover adgangsvejen, gode cykel- og gangforbindelser til og i området, samt ved at sikre gode forbindelser til
kollektiv trafik.
Adgang til uddannelse, arbejde, indkøb, kultur, grønne områder
- Planlægningen giver mulighed for flere arbejdspladser i området, end det vurderes muligt at kunne etablere med Spritfabrikkens områdes nuværende planlagte
anvendelse som industriområde. Der er tale om en vedvarende, positiv virkning. Miljøpåvirkningen kan ikke hindres, da den er et resultat af omdannelsen af
området fra industriområde til blandet byområde.
- Planlægningen giver mulighed for flere indkøbsmuligheder i området, da bymidteafgrænsningen udvides til at omfatte området. Der er tale om en vedvarende,
positiv virkning. Miljøpåvirkningen kan ikke hindres, da den er et resultat af omdannelsen af området fra industriområde til blandet byområde og udvidelsen af
bymidteafgrænsningen.
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- Planlægningen giver mulighed for nye kulturtilbud i området. Der er tale om en vedvarende, positiv virkning. Miljøpåvirkningen kan ikke hindres, da den er et
resultat af omdannelsen af området fra industriområde til blandet byområde.
- Planlægningen giver mulighed for flere rekreative områder i området. Der er tale om en vedvarende, positiv virkning. Miljøpåvirkningen kan ikke hindres, da den
er et resultat af omdannelsen af området fra industriområde til blandet byområde. Parkeringshuset reducerer det grønne område i Fjordmarken. Der er tale om en
vedvarende negativ virkning. Miljøpåvirkningen kan mindskes ved at det sikres, at der også fremover er plads til cirkusarrangementer og rekreative
fritidsaktiviteter på Fjordmarken.
Menneskers sundhed

Friluftsliv og rekreative interesser (i og udenfor planområdet)
- Spritfabrikkens område vil med omdannelsen få flere rekreative funktioner, end det var muligt at etablere med anvendelsen til industri. Der er tale om en
vedvarende, positiv virkning. Miljøpåvirkningen kan ikke hindres, da den er et resultat af omdannelsen af området fra industriområde til blandet byområde.
- Havnefronten vil blive mere tilgængelig for rekreativ anvendelse med omdannelsen. Der er tale om en vedvarende, positiv virkning. Miljøpåvirkningen kan
mindskes ved ikke at planlægge for placering og omfang af rekreative formål på havnefronten.
- Den nye kommuneplanramme til parkeringshus mv. vil reducere pladsen på Fjordmarken. Der er tale om en vedvarende, negativ virkning. Miljøpåvirkningen kan
mindskes ved at det sikres, at der også fremover er plads til cirkusarrangementer og rekreative fritidsaktiviteter på Fjordmarken.

Afbødende foranstaltninger
I planlægningen er der arbejdet med afbødende foranstaltninger for at undgå væsentlige negative påvirkninger i forbindelse med planens gennemførelse. Følgende
afbødende foranstaltninger bliver gennemført:
Udlæg af areal til p-hus - påvirkning af grøn struktur, landskab og rekreative arealer

Udlæg af areal til et p-hus på Fjordmarken påvirker Vestbyens grønne struktur. Påvirkningen afbødes i lokalplanen ved der i lokalplanlægningen sikres et grønt
udtryk af facaden, beplantning uden om p-huset, samt gode stiforbindelser udenom bygningen.
Udlæg af areal til et p-hus på Fjordmarken påvirker områdets landskabelige værdi. Påvirkningen afbødes i lokalplanlægningen ved at der i planlægningen sikres et
grønt udtryk af facaden og beplantning uden om p-huset.
Udlæg af areal til et p-hus på Fjordmarken påvirker tilgængelige arealer til fx cirkus. Påvirkningen afbødes ved at sikre, at afgrænsningen af kommuneplanrammen
ikke går så langt ind over Fjordmarkens område, at der ikke er plads til aktiviteter som fx cirkus i området.
Placeringen af et p-hus på Fjordmarken sammen med den eksisterende pumpestation risikerer at skabe præcedens for mere bebyggelse i det grønne areal.
Påvirkningen afbødes i kommuneplanen ved at sikre resten af Fjordmarkens anvendelse til grønt byområde.
Nye arealudlægs påvirkning af Limfjordskilen, landskabet og kajkanten

Udvidelse af kommuneplanrammen ud i Limfjorden i områdets østlige del risikerer at skabe en visuel barriere i Limfjordskilen. Påvirkningen afbødes i
lokalplanlægningen ved bebyggelsens placering og udformning.
Højhusbyggeri på Spritfabrikkens område påvirker landskabet negativt. Påvirkningen afbødes i lokalplanlægningen ved at begrænse bygningshøjder og ved at
placere byggefelter til høje byggerier under hensyn til landskabet.
Biltrafiks påvirkning af området

Fortætningen af området medfører øget personbiltrafik. Påvirkningen afbødes i lokalplanlægningen ved at sikre lav hastighed, begrænset adgang til området udover
adgangsvejen, gode forbindelser for cyklister og gående i området samt kollektiv trafikbetjening.
Togtrafiks påvirkning af området

Området påvirkes negativt af støj fra togtrafik. Påvirkningen afbødes i lokalplanlægningen ved at placere byggefelter i god afstand fra støjkilden og ved
afhjælpende foranstaltninger på bygningerne.

Alternativer
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo – det såkaldte 0-alternativ.
Ved 0-alternativet vil Spritfabrikkens område blive bevaret som tekniske anlæg og industri i miljøklasse 3-4. Da arealet er beliggende omgivet af områder til blandet
bolig og erhverv, vil det være begrænset hvilken type industri der kan ligge i området uden at blive begrænset af miljøkrav. Ifølge afstandsklasserne i Håndbog om
Miljø og Planlægning (Naturstyrelsen, 2008) anbefales en afstand på 50-100 meter mellem boligområder og erhverv i miljøklasse 3-4. Da alle industriaktiviteter i
området pt. er ophørt, vil der ved 0-alternativet skulle findes nye industrivirksomheder med interesse i at drive erhverv i området. Det vurderes på baggrund af
ovenstående afstandsklasser at være urealistisk. Hvis området står tomt i længere tid, vil det have negative konsekvenser for Spritfabrikkens områdes
bygningskultur såvel som attraktiviteten af de omkringliggende byområder. Ved 0-alternativet vil det ikke være muligt at fortætte de tidligere tobaksfabrikker
yderligere, eller at etablere butiksformål mv. i området. Resultatet vil være at området ikke revitaliseres i samme grad.

Overvågning
De væsentlige miljøpåvirkninger af planen vedrører krav til byggeriets udformning, og vil efter eventuel endelig godkendelse af en eller flere byggeretsgivende
lokalplaner blive overvåget gennem den almindelige byggesagsbehandling af de enkelte bygningsprojekter. Her påses det, at byggeriet lever op til lokalplanernes
bestemmelser, herunder de afbødende foranstaltninger i forhold til miljøpåvirkningerne.

Sammenfattende redegørelse
Den sammenfattende redegørelse udarbejdes efter at den min. 8 ugers offentlige høring er afsluttet. Her skal beskrives:
Hvorledes miljøhensyn er integreret i planlægningen.
Hvordan miljørapporten og udtalelser indkommet i offentlighedsfasen er taget betragtning.
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Hvorfor netop den planlægning er valgt ud fra de behandlede alternativer.
Hvorledes de væsentlige miljøpåvirkninger af planen overvåges.

13-02-2017
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KOMMUNEPLAN
Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer

5.1.3 Højhuse
Højhuse kan kun planlægges inden for de udpegede områder. Dvs. Godsbanearealet, Lindholm Brygge, Østre
Havn, Musikkens Hus området, området ved Universitetssygehuset og området ved Spritfabrikken.
Højhusprojekter skal konsekvensvurderes jf. bygherrevejledningen.
I særlige tilfælde kan høje bygninger anvendt til tekniske anlæg eller produktionsanlæg for virksomheder
undtages.

Bemærkninger til retningslinien
Bygherrevejledningen om højhuse er udarbejdet for at give ansøgere et
overblik over, hvilken dokumentation der kræves i forbindelse med
vurdering af højhusprojekter.
I Aalborg defineres et højhus som en bygning på mere end 35 meter
eller på mindst 11 etager. Bygninger i denne højde vil stå i markant
kontrast til byens generelle maksimale højde, som i dag er på 5-6
etager, og vil derfor have stor betydning for byens profil. Der tages
dog det forbehold, at byggeri med et lavere etageantal og højde godt
kan defineres som et højhus, hvis det - når det indarbejdes i Aalborg
Kommunes 3D-bymodel og ses i sammenhæng med konteksten opleves som et højhus, og derfor skal følge den fastlagte procedure.
For så vidt angår den øvre grænse, vil denne kræve en vurdering i
hvert enkelt tilfælde.
Som udgangspunkt vil et højhus kun komme på tale, hvis placeringen
er velbegrundet, og bygningerne tilfører stedet noget positivt og
kvalitativt understøtter Aalborgs byprofil. Dokumentationen skal sikre
et godt grundlag til at vurdere, om et højhusprojekt f.eks. visuelt udgør
et tilskud til byens skyline, om bygningen har en arkitektonisk høj
standard, om huset fungerer godt i gadeniveau og bidrager på en god
måde til bylivet, om trafiklogistikken fungerer godt, ligesom de
klimatiske konsekvenser ved byggeriet skal belyses osv.
De områder, hvor højhuse er en mulighed, fremgår af nedenstående
kort. Det drejer sig om Godsbanearealet, området syd for "Katedralen"
på Lindholm Brygge samt områderne ved Musikkens Hus og Østre
Havn (nord og vest for Østre Havnebassin), området ved
Universitetssygehuset og området ved Spritfabrikken. De afgrænsede
områder skal ikke opfattes som konkrete lokaliteter til placering af
højhuse, men områder, hvor højhuse – hvis forholdene tillader det –
evt. kan indplaceres efter en nærmere vurdering og planlægning.

Områder hvor højhuse evt. kan indpasses.

Brohuset ved Limfjordsbroen står med sine 11 etager i
kontrast til den bagvedliggende by

Lindholm Brygge er et af de områder hvor der i en lang
årrække har været placeret markante byggerier

I særlige tilfælde, hvor de høje bygninger er tekniske anlæg eller
produktionsanlæg til virksomheder, kan bygningen indgå i en
kontekst, hvor den ikke visuelt, miljømæssigt eller landskabeligt vil
ændre eller påvirke områdets karakter væsentligt.
Ud fra planmæssige overvejelser om gener, påvirkninger af byens rum
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eller landskabet, klimatiske forhold m.m. kan sådanne bygninger
undtages fra retningslinjen. Dermed skal bygningen heller ikke
konsekvensvurderes jf. bygherrevejledningen.
Undtagelser fra retningslinjen om højhuse kunne f.eks. være
antenneanlæg, kraftværker, virksomheder til cementfabrikation,
ophugnings- eller nedknusningsvirksomhed, skibsværfter eller olie- og
kemikaliebehandlingsanlæg.
Bygherrevejledning

Selve vurderingsforløbet er opdelt i faser - en indledende
projektredegørelse og evt. en efterfølgende konsekvensanalyse.
Ansøger leverer materialet, herunder 3D visualisering til brug for
sagsbehandlingen og til brug ved en evt. senere offentliggørelse af
planforslag mv. Materialet omfatter en belysning af de punkter, der er
nævnt under hhv. ”Projektredegørelse” og ”Konsekvensvurdering”
herunder.
Hvis det herefter besluttes at arbejde for realisering af projektet, vil det
skulle igennem de offentlige høringer forbundet med en almindelig
planlægningsproces (lokalplan, miljøvurdering evt.
kommuneplantillæg).

Eksempel på visualisering af byrum ved foden af et højhus.
Eksemplet er fra "Højhushåndbogen - Et grundlag for
planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse" s.
87 (Realdania, Århus Kommune og Arkitema KS)

By- og Landskabsudvalget/Byrådet forbeholder sig ret til at forudsætte
en helhedsplan udarbejdet for områder, hvor et højhusprojekt indgår i
en større planmæssig sammenhæng med mulighed for flere
højhusprojekter inden for samme område.
Projektredegørelse
Indledningsvis skal der foreligge en redegørelse fra ansøger, der som
minimum belyser følgende hovedpunkter:
Projektets beliggenhed, omfang og forhold til omgivelserne:
Hvad er baggrunden for ønsket om at bygge et højhus? Er der
funktionelt behov for en stor sammenhængende enhed, og
behøver det at være i form af højt byggeri?
Hvor er projektet beliggende? Er det et sted, som er vigtig at
markere visuelt?
Hvad er projektets planlagte etageantal og højde over terræn?
Hvor høj en udnyttelsesgrad forventes der?
Hvordan forholder projektet sig til eksisterende eller planlagte
orienteringspunkter (f.eks. andre markante bygninger i nærheden,
kirkespir i baggrunden, det bagvedliggende landskab) og til den
tradition (f.eks. industrielle bygningsvolumener), det evt. er
begrundet af?
Er hensynet til eventuelle vigtige udsigtslinjer eller indkig jf.
kommuneplanen tilgodeset?
Hvordan vil projektet påvirke bylivet lokalt? Vil det bidrage til
byens liv set i et mere overordnet perspektiv?
Giver projektet udsigt? Tager det udsigten, sol og lys fra andre
(herunder også andre byrum)? I hvilket omfang giver projektet
indbliksgener for andre?
Hvordan vil projektet påvirke trafikstrukturen? Hvordan tænkes

I Norman Fosters Gerkin Tower i London har bæredygtighed
været et vigtigt tema
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parkeringspladser indarbejdet i projektet?
Er der forhold i omgivelserne, f.eks. miljømæssige, der kræver
særlig opmærksomhed eller vanskeliggør realisering af projektet?
Hvordan tænkes eventuelle problemer løst?
Er projektet omfattet af reglerne om VVM (er anlægget opført på
VVM-bekendtgørelsens bilag 1 eller 2 og er dermed omfattet af
VVM-pligt?)
Projektets indhold
Vil projektet bidrage positivt til byen eller bydelens image (både
hvad angår funktionen og den visuelle fremtræden)?
Hvad er projektets anvendelse/r? - Indeholder projektet en
anvendelse, som er af almen interesse i at manifestere i byen?
Hvilke øvrige faciliteter er tænkt ind i projektet (fælles faciliteter,
opholdsarealer og lignende)? Er der offentligt tilgængelige områder
i eller ved bygningen? Kan andre end husets brugere f.eks. nyde
udsigten fra toppen af bygningen?
Hvis det er et boligprojekt: Hvilke lejlighedstyper indeholder
projektet, og hvilke beboergrupper sigtes der imod? Hvordan er
behovet for f.eks. udendørs opholds- og legearealer samt parkering
tilgodeset? Vil projektet påvirke byens eller bydelens sociale
strukturer?

Østre Havns markante profil har kendetegnet Aalborgs
Havnefront i årtier - en profil der ønskes fastholdt i en
nyfortolket udgave

Bæredygtighed
Med Aalborg Commitments har Aalborg Kommune forpligtiget sig
til at arbejde for bæredygtige løsninger - herunder ønskes der bl.a.
at sætte fokus på det sociale perspektiv, energioptimerede huse,
naturen i byen og økonomiske rentabilitet. Hvordan er elementer
af en sådan karakter tænkt ind i projektet?
Redegørelsen fremsendes til Aalborg Kommune, By- og
Landskabsforvaltningen. På baggrund af materialet tages der stilling til,
om projektet indeholder de formelle kvaliteter, der kan ligge til grund
for en nærmere konsekvensanalyse eller, om projektet skal afvises.
Konsekvensanalysen
Såfremt det på baggrund af rekvirentens redegørelse vurderes, at
projektet er egnet til viderebehandling, kan en konsekvensanalyse
indledes. Materialet leveres ligeledes af ansøger. I konsekvensanalysen
går man tættere på projektet og dets arkitektoniske og byplanmæssige
indpasning i byen. Set i relation til eksisterende forhold skal emner
som byarkitektur, byrum, klima og trafik analyseres med henblik på en
afklaring af projektets positive og negative konsekvenser for området,
bl.a. ved brug af 3D visualisering. Data fra visualiseringen leveres til
Teknik- og Miljøforvaltningen.

Højhusets samspil med den omgivende bys skala, arkitektur
og bymiljø skal vurderes.

Det skal sikres, at projektet bidrager til det omgivende byrum
på en god måde

Byarkitektur
Konsekvensanalysen tager udgangspunkt i en kortlægning af
eksisterende forhold og omfatter en beskrivelse af bydelens/områdets
skala, bebyggelsesmønster, karakteristiske bygningsmæssige træk,
vigtige eller markante bygninger, rumdannende elementer samt
bydelens tæthed/åbenhed og grønne struktur (kan evt. illustreres af et
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udsnit af kommuneatlas). Det skal beskrives, hvordan projektet indgår
i byens og den lokale sammenhæng - udover en kortlægning af
eksisterende forhold ved at belyse

Analyser af f.eks. klimaet skal belyse om højhuset bidrage
positivt eller negativt til omgivelserne. Illustrationer fra
"Højhushåndbogen - Et grundlag for planlægning,
vurdering og 3D-visualisering af høje huse" s. 91 og 92
(Realdania, Århus Kommune og Arkitema KS)

Hvordan højhuset spiller sammen med byens skala, og hvilken
indflydelse bygningen har på den eksisterende skyline?
Hvordan sammenhængen er med nærmiljøet - højhusets typologi
og udformning i relation til eksisterende arkitektur og
bebyggelsesmønster?
Herudover skal projektet belyses mere indgående. Hvordan er
højhusets arkitektur, form og detaljeringsniveau? Hvordan er
bygningens proportioner, forhold mellem højde og bredde? Er der
facadevariationer mv.? Hvordan er belysning af bygningen i de
mørke timer tænkt ind?
Emnerne analyseres med henblik på at afklare projektets positive og
negative konsekvenser for byens og bydelens visuelle udtryk. Analysen
suppleres med en 3D volumenmodel af projektet indpasset i området.
Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen kan levere et
passende udsnit af kommunens 3D bymodel til brug for visualiseringen.

Det skal bl.a. også belyses hvordan p-pladser er indarbejdet
i projektet

Byrum
En konsekvensanalyse af byrummet ved foden af et foreslået højt hus
tager udgangspunkt i registrering og vurdering af det sted, hvor huset
tænkes placeret. Hvordan er forholdene i dag, og hvordan vil
realisering af et højhusprojekt ændre byrummet? I beskrivelsen af
eksisterende forhold skal der især lægges vægt på byrummets
kvalitative side. F.eks. om byrummet danner en god ramme om bylivet
- eller har potentiale hertil - samt en beskrivelse af, hvilken rolle det
aktuelle område spiller i byens og bydelens liv i dag?
Sat i relation til de eksisterende forhold vil en beskrivelse af de
fremtidige forhold omkring højhusets fod demonstrere, i hvilket
omfang det høje hus bidrager positivt eller negativt til byrummet og
bylivet.
Udover en beskrivelse af de eksisterende forhold skal det således
belyses:
Hvordan højhuset er afgrænset på grunden. Efterlader bygningen
udenomsarealer eller er projektet udformet med en base, der fylder
grunden ud?
Hvordan forestiller man sig eventuelle udenomsarealer anlagt?
Tilgodeses brugernes behov for udendørs opholdsarealer her? Er
der her mulighed for ophold for andre end husets brugere?
Hvordan er bygningens æstetik og kobling til gadeniveau? Her
tænkes især på skala og rytme, materialer, farver, konstruktion,
detaljering, stoflighed, transparens, åbenhed o.l. Er bygningen rar
at færdes langs? Bidrager facadens udformning til en oplevelsesrig
by? Hvordan spiller bygningen sammen med den omkringliggende
bebyggelse? Hvordan er adgangen til bygningen?
Vil bygningen få indflydelse på presset på byens/bydelens
eksisterende parker/grønne områder?
Hvordan er bygningens anvendelse relateret til bydelens
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døgnrytme, aktivitetsniveau og trafikstrømme? Hvilken
anvendelse forestiller man sig at have i gadeniveau? Åbner
projektet nye muligheder for byens sociale liv - f.eks. i form af
offentlige faciliteter, restauranter eller udsigtspunkter?
Den tekstmæssige redegørelse skal suppleres med visualiseringer i 3D.
3D-visualiseringen skal omfatte en fotorealistisk model til fotomatch
fra forudbestemte standpunkter og fotoregistreringer af det
eksisterende byrums træk. Visualiseringerne skal leve op til
kvalitetskrav opsat af Aalborg Kommune.

Klimaforhold
Et forhold, der hænger tæt sammen med byrummet ved et højt hus, er
det lokale klima omkring bygningen. Vil bygningen skygge for
nabobebyggelser og eksisterende attraktive byrum? Vil den generere
turbulente vindforhold i gadeniveau og efterlade forblæste udearealer?
Vil refleksioner fra bygningen genere de omkringboende? Et dårligt
lokalt klima vil medføre alvorlige konsekvenser for de
omkringliggende byrum og kan modvirke effekten af den fortætning,
det liv og aktivitet, som det høje hus ellers kan tilføre byen.
Klimaforholdene undersøges og vurderes således for at kunne
konstatere, om et foreslået højt hus vil forringe eller forbedre klimaet
i et lokalområde.
Analysen tager udgangspunkt i en kortlægning af det eksisterende
lokalklima i lokalområdet. Hvordan er vindforholdene, lys/sol/skyggeforhold mv. i dag? (f.eks. kan vindforholdene langs Limfjorden,
eller tilstedeværelsen af andre markante bygningsvolumener i
nærheden, gøre sig gældende). Analysen skal herudover dokumentere,
hvilket lokalklima det foreslåede højhusprojekt vil generere f.eks.
Hvordan er bygningens vindskabende og -påvirkende effekt?
Vil bygningens facader eller dele heraf blive udført i et
reflekterende materiale?
Hvordan vil de fremtidige sol- og skyggeforhold blive? Er
bygningen beliggende et sted, hvor dens skyggekast vil skabe gener
for det omkringliggende bymiljø? (det gælder både rum inde i de
bygninger, der berøres af skyggevirkningen og udendørs
opholdsarealer herunder gademiljøer, parker og legepladser o.l.)
Hvordan er eventuelle gener søgt imødekommet?
Herudover ønskes det belyst, hvordan dagslystilgangen er
indvendig i højhuset.
Den tekstmæssige redegørelse skal suppleres med skyggediagrammer
vist på udvalgte dage og klokkeslæt henover året samt undersøgelser af
hvilke vindforhold, der opstår i byrummet omkring højhuset.
Trafik
Et andet forhold, der kan hænge tæt sammen med byrummet ved det
høje hus, er trafikken. Et højt hus er ensbetydende med en høj
koncentration af etageareal, hvilket som hovedregel afstedkommer en
trafikal belastning af et område. Mange brugere - både dem der bor,
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arbejder og har ærinder der - vil sandsynligvis anvende bil. Analysen
skal beskrive de afledte trafikale konsekvenser ved realisering af
projektet og skal som minimum indeholde følgende parametre:
Hvordan er adgangsforhold/tilslutning til eksisterende vejnet?
Hvad viser kapacitetsberegninger i forhold til det eksisterende
vejnet?
På hvilken måde er behovet for parkeringspladser indarbejdet i
projektet? Kan det lade sig gøre at undgå parkering på terræn,
f.eks. ved at etablere parkering under terræn eller indarbejde
parkering på en anden måde, der tilgodeser byrummet?
Hvordan forudsættes trafikken afviklet (i forhold til alle
trafikantgrupper)?
Hvordan er placeringen i forhold til bæredygtige transportformer
(kollektiv trafik)?
Hvordan er de trafiksikkerhedsmæssige forhold?
Den tekstmæssige redegørelse skal suppleres med en principskitse, der
belyser de trafikale forhold.
Der gøres opmærksom på, at endelig godkendelse af et vejprojekt sker
gennem Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune, Vejmyndighed.
Grundlaget for en anbefaling
På baggrund af ansøgers konsekvensanalyse udarbejder By- og
Landskabsforvaltningen en samlet anbefaling til brug for politisk
stillingtagen med fordele og ulemper ved det foreslåede projekt.
Anbefalingen suppleres med visuel dokumentation fra
sagsbehandlingen. Såfremt det besluttes at planlægge for projektets
realisering, vil den visuelle dokumentation ligeledes indgå i forbindelse
med den offentlige høringsproces - kommune- og lokalplan m.v. Evt.
vil dokumentationen skulle bearbejdes, så den kan anvendes
kommunikativt, eksempelvis med filmsekvenser, der visualiserer
bestemte oplevelsesforløb eller med fotorealistiske modelbilleder, der
belyser projektet fra flere vinkler (f.eks. hvordan man oplever
bygningen i gadeniveau eller i forhold til byens skyline). Bygherren vil
i givet fald blive bedt om at bidrage til udarbejdelsen af materialet til
den offentlige høringsproces.
13-02-2017
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7.1.1 Aalborg City

Afgrænsningen af Aalborg City, der omfatter de centrale områder i Aalborg og Nørresundby, er vist på
ovenstående kort.
Indenfor de centrale områder i Aalborg og Nørresundby skal butikker som hovedregel placeres indenfor
afgrænsningen af Aalborg City.
Maksimale butiksstørrelser og rammer for det maksimale bruttoetageareal til butiksformål (butiksareal) i
Aalborg City fremgår af nedenstående skema.

Betegnelse

Bymidte,
Max butiksstørrelse Samlet butiksareal 2008 Maksimalt butiksareal
Aflastningscenter,
(m²)
(m²)
(m²)
Bydelscenter og
Lokalcenter
Dagligvarer Udvalgsvarer
Bymidte

Aalborg City

3.500**

2.000*

157.464***

199.750
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*
Budolfi Plads

der kan etableres en ny udvalgsvarebutik på op til 12.000 m² (1. store
udvalgsvarebutik på mere end 2.000 m² i byrådsperiode 2010-2013 jf. Planlovens §
5q, stk. 2)

Salling Stormagasin

er udvidet med 5.000 m² (2. store udvalgsvarebutik på mere end 2.000 m² i
byrådsperiode 2007-2009 jf. Planlovens § 5q, stk. 2)

Butikscenter (Friis)
Max. 18.250 m², 1 udvalgsvarebutik på max. 9.250 m²

**

Max. 250 m²
I strøggader
(se nedenstående kort)

*** Samlet butiksareal
2008

157.464 m² er inkl. udvidelse af Salling og etablering af Friis

Bemærkninger til retningslinien
Aalborg City er landsdelens vigtigste kulturelle og handelsmæssige
center og skal som sådan være attraktiv for Nordjyllands borgere og
turister.
Området afgrænses, så det omfatter Kennedyarkaden, der ligger i et
knudepunkt for den kollektive trafik.
Gennem en arkitektonisk bearbejdning af de offentlige rum skal
Midtbyen gives sin egen identitet for at tiltrække kunder. Der må
satses på en markant markedsføring og på en planlægning, der
indebærer en renovering af de mest nedslidte gader og pladser, samt
skaber en smuk sammenhæng mellem forretningsstrøg, pladser,
havnen og kulturelle knudepunkter.

Ordforklaring:
Dagligvarer: Kolonial, slagter, bager,
tobak, kiosk, m.m.
Udvalgsvarer: Tøj, sko, sport, genbrug,
isenkram, reservedele til biler, blomster,
bøger, radio, galleri, gaveartikler o.lign.

Strøggaderne skal bevares som byens attraktion med varierede butikker
og mødesteder, og nye initiativer skal medvirke til at styrke de gamle
handelsgader. I strøggaderne kan der etableres dagligvarebutikker i
form af specialbutikker o.l.
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Strøggader indenfor afgrænsningen af Aalborg City

Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter
bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens
etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn
ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen medregnes (jf.
Planlovens §5t, stk. 1). Ved beregning af bruttoetagearealet kan
fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter,
personalefitnessfaciliteter og personalepauserum, dog maksimalt i alt
200 m² (jf. Planlovens §5t, stk. 2).
13-02-2017
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Vestbyen

Mål og perspektiver
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Vestbyen er en bydel, der på trods af sin tætte forbindelse med den
centrale del af Aalborg Midtby, har sin helt egen identitet. Bydelen
rummer et varieret udbud af boligtyper og har en lang række andre
faciliteter, der gør bydelen til et særdeles attraktivt bosætningssted. Fx
arbejdspladser, skoler og institutioner, ældrecenter, bibliotek, fritids- og
kulturfaciliteter, sygehus, station, lokale indkøbsstrøg og ikke mindst
den frie adgang til de rekreative områder ved Limfjorden. Det er
intentionen, at bydelen fortsat skal udvikles som et velfungerende og
bæredygtigt lokalsamfund, hvor der skal bygges videre på bydelens
identitet og særpræg - fx bydelens tætte etagebebyggelse, det åbne
grønne villaområde i syd samt det rekreative og maritime miljø ved
Vestre Bådehavn og Skudehavnen, herunder kontrasterne mellem det
tæt bebyggede og de åbne lave miljøer. Herudover er Stadionområdet et
stærkt ikon for Vestbyen, og er, som beskrevet under "Bebyggelsens
struktur" testamenteret til borgerne som et rekreativt område.

Reberbansgades aktive handelsmiljø.

Det er et overordnet mål, at Aalborgs identitet som byen ved fjorden
skal styrkes. For Vestbyen, der allerede har den tætte adgang til
Limfjorden, handler det primært om at sikre kig fra den
bagvedliggende by, og om at udbygge og forbedre tilgængeligheden til
og langs fjorden. Det er intentionen at understrege de forskellige
kvaliteter ved Vestbyens fjordstrækning, så den indgår som en del af et
offentlig tilgængeligt, attraktivt, samlet og oplevelsesrigt fjordområde
- fra Vestbyens Fjordpark med marina, campingplads, friluftsbad m.m.
til det fritidsprægede område ved Vestre Bådehavn-Skudehavnen og
videre til midtbyens bymæssige havnefrontsområde. Med udpegningen
af Skudehavnen som et omdannelsesområde åbnes der både mulighed
for at udbygge forbindelserne til og langs fjorden samt for at
videreudvikle og styrke det særlige ved områdets eksisterende
kvaliteter.
Bevæger man sig længere sydpå, møder man Vestbyens tætte
bebyggelsesstruktur. Vestbyen kan i vid udstrækning opfattes som et
udbygget område. Bydelen rummer en stor andel af bevaringsværdige
bebyggelser og sammenhænge, og en sikring af disse er et vigtigt
indsatsområde i den kommende planlægning. Der findes også enkelte
byggemuligheder, og ved udnyttelse af disse skal det sikres, at
nybyggeri eller erstatningsbyggeriet medvirker til at styrke det aktuelle
områdes struktur, og at byggeriet ved udformning og tilpasning
medvirker til at forbedre bybilledet arkitektonisk.

Det maritime og fritidsrelaterede miljø langs Vestbyens
fjordstrækning skal videreudvikles med omdannelsen af
Skudehavnen.

Vesterbro er udpeget som et aktuelt arkitektonisk indsatsområde, hvor
der bl.a. i facadebearbejdningen skal tilføres kvaliteter, der kan
tilgodese ønskerne om et stedsspecifikt byrum. Vesterbro er et af de
fineste funkisgaderum i Skandinavien og, med neonreklamerne på
facader og tag, det sted i byen, hvor storbykarakteren for alvor
kommer til udtryk.
Vesterbro er arkitektonisk indsatsområde.

Det er også intentionen at rette fokus på belysning som et af
byrummets væsentlige elementer. Belysning er en væsentlig faktor i
forhold til sikkerhed og orientering, men den er også med til at skabe
stemning og give en oplevelse af byen i mørke. Aalborg er en by, der
med sine arkitektoniske kvaliteter, industrimiljøer og tilknytning til
Limfjorden har en helt særlig kvalitet. Det er intentionen, at belysning
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i områderne langs havnen skal medvirke til at give fjordområdet en
visuel helhed og medvirke til at styrke byens identitet. Den samlede
havnefront skal i mørke fremstå som en genkendelig arkitektonisk
attraktion og vartegn, samtidig med at der tilføres byen en
kvalitetsmæssig belysningsoplevelse. Fx er Spritfabrikkens lysskilt
Aalborg Akvavit et vigtigt orienteringspunkt, ligesom den tidligere
dampmølle, og med til at skabe stemning efter mørkets frembrud. Også
i de bagvedliggende områder skal der søges at arbejde på grundlag af
konkrete belysningsstrategier, dog forskelligartede alt efter stedet - fx i
Reberbansgade, på Kastetvej eller langs Vesterbro, i det grønne
villaområde eller den tætte Vestby.

I mørke skal havnefronten stå som en genkendelig attraktion.

Bydelen skal udvikles som et mangfoldigt, velfungerende og
bæredygtigt lokalsamfund med udgangspunkt i bydelens kvaliteter
og særpræg.
Der skal sikres forbindelser mellem byen og fjorden og langs med
fjorden, som kan medvirke til at understøtte identiteten som
"Byen ved fjorden".
Der skal sikres skærpet opmærksomhed i forhold til arkitekturen,
både i forhold til bevaring - herunder ved omdannelse og
renovering - samt ved nybyggeri.
Der skal arbejdes med belysningsstrategier.

Byudviklings- / Byomdannelsesområder
Fjordlandskabet
Vestbyen indgår, som den ene af midtbyområdets fire bydele, i en unik
sammenhæng med Limfjorden. Der er oplagte muligheder for at
udvikle et samlet fjordlandskab, med mange forskellige anvendelser og
aktiviteter, og herved styrke byens karakter og tiltrækningskraft.
Flere af midtbyområdets fjordnære arealer er allerede omdannet. Andre
er på vej, og for enkelte områder ligger en omdannelse ude i fremtiden.
For hele strækningen langs Limfjorden er det væsentligt at få skabt et
sammenhængende område og en høj grad af offentlig tilgængelighed at få skabt et attraktivt bindeled mellem byen og fjorden. Et område,
der henvender sig både til fjorden og den sammenhæng det her indgår i,
og til den bagvedliggende by. Forskelligheden i fjordområdernes
karakter skal udnyttes, og områderne skal spille hver deres rolle i det
samlede billede. Der skal være plads til det rekreative og
fritidsrelaterede, til fjordparkerne, til de blandede områder med
forskellige erhvervstyper, til boligerne, til oplevelser osv. I de centrale
havneområder skal der fx også være plads til nye regionale kultur-,
undervisnings- og servicetilbud; også til større funktioner, som endnu
er ukendte.

Midtbyområdet smyger sig om Limfjorden.

Illustration af udpegede byomdannelsesområder.

For den vestligste del af Vestbyens fjordområde er det, som beskrevet
nedenfor, rammerne for det organiserede og uorganiserede friluftsliv
der skal fastlægges. I andre områder, som fx Østre havn, tænkes mere
blandede anvendelser, herunder boliger, men stadig med fokus på byrum
og byliv. For Aalborg Midtby er det den offentlige, rekreative,
publikumsorienterede del med de kulturelle sværvægtere, mens det
fremtidige byområde ved Stigsborgkvarteret skal have hovedvægten på
boliger indplaceret i et kvalitetsfyldt og sammenhængende landskab
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med varierede aktivitetsmuligheder.
Byomdannelsesområder
Vestbyen rummer to byomdannelsesområder ved henholdsvis
Skudehavnen og Spritfabrikken.
Området omkring Skudehavnen skal ses i sammenhæng med området
omkring Vestre Bådehavn. Med lukningen af Limfjordsværftet er der
mulighed for en omdannelse, der tilgodeser de særlige kvaliteter der
findes i området i dag. Det er ønsket at bevare og videreudvikle det
"upolerede", maritime miljø og den offentlige karakter, livet og
folkeligheden, som kendetegner området i dag, samtidig med, at
rammerne for en nænsom udvikling af området fastlægges. Fx lægges
der vægt på at fastholde og videreudvikle eksisterende fritidsprægede
og havnerelaterede formål, restauranter m.m., men også muligheden
for at drive mindre værksteder, der kan bidrage positivt til livet og
stemningen i området prioriteres højt, både i form af traditionelle
håndværk og de mere kunsthåndværksorienterede. I forhold til det
visuelle miljø lægges der vægt på at tilpasse eventuel ny bebyggelse
beliggenheden ved fjorden i materialevalg og udformning. Det er også
væsentligt, at evt. byggeri opføres i en skala, der harmonerer med
området og fremhæver beliggenheden på "fladen", så kontrasten
mellem den tætte by og det åbne havnelandskab ikke sløres. For den
del af Limfjordsværftet, som ligger mod fjorden kan etableres boliger,
hvis de miljømæssige forhold til de omliggende virksomheder tillader
det. Herudover prioriteres det højt at sikre kig til Limfjorden fra de syd
for liggende gader. Den sydligste del af Skudehavns-området rummer i
dag en virksomhed der, både i funktion og udformning, er uden relation
til området. Virksomheden kan fortsætte sin anvendelse, men det er
ønsket, at området på sigt skal indgå i det rekreative forløb langs
Vestbyens fjordstrækning.
Området omkring Spritfabrikken er et aktuelt byomdannelsesområde i
Vestbyen. Produktionen på Spritfabrikken blev indstillet i sommeren
2015, og området rummer store potentialer som et nyt område for
blandede bymæssige formål. Området er udpeget som særligt
kulturmiljø, og de oprindelige produktionsbygninger er fredet af
Kulturstyrelsen i 2015. Det er derfor vigtigt at en omdannelse til nye
bymæssige formål tager hensyn til området som en vigtig del af byens
industrikultur. Kommende bebyggelse og byrum skal således opføres i
et udtryk, der harmonerer med den oprindelige industriarkitetur i skala,
rumligheder og materialevalg. Herved kan der skabes et slægtsskab og
tilhørsforhold til Spritfabrikkens oprindelige bygninger, der kan være
med til at understrege områdets særlige karakter og unikke
kulturhistoriske og rumlige kvaliteter.

Limfjordsværftet er lukket, og der er skabt mulighed for et
attraktivt miljø ved fjorden.

De maritime træhuse langs Søsportsvej kan inspirere til ny
bebyggelse i omdannelsesområdet.

Spritfabrikken er lukket og giver mulighed for en omdannelse
til nye formål. Området rummer store kulturhistoriske værdier
som skal indtænkes i en ny helhedsplan for området.

Byfornyelsen har medført store kvalitetsløft i Vestbyen.

Mere generelt er det ved omdannelse vigtigt, at karakteristiske og
værdifulde miljøer sikres og at bygninger, og kulturhistoriske spor, som
vidner om byens historie bevares og genanvendes. Herudover er det
ønsket, at ny bebyggelse tilpasses stedets karakter og skala og sikres et
højt arkitektonisk niveau, og at der bl.a. med en velovervejet
belysnings- og beplantningsstrategi skabes spændende og
kvalitetsfyldte byrum, der spiller godt sammen med omgivelserne.
Byfornyelse
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To områder i Vestbyen har siden 1990'erne været indsatsområde for
Aalborg Kommunes byfornyelse. Det første indsatsområde var
Dannebrogsgadekvarteret, afgrænset af Jernbanen, Saxogade, Ryesgade
og Strandvejen. Området var kommunens allerførste strategiske
byfornyelsesområde, og borgerinddragelsen og ambitionsniveauet var
højt. Der blev indledt med kvarterplanlægning, som dannede grundlag
for de byfornyelsesbeslutninger, der siden blev truffet i området. Siden
fulgte området i den indre Vestby, som afgrænses af kvarteret øst for
jernbanen mellem Vesterbro og Strandvejen. Byfornyelsen har medført
massive kvalitetsløft i områderne, både i forhold til nænsomt
istandsatte bygninger, fine gårdrenoveringer og mindre pladsdannelser.
Et kommende indsatsområde for byfornyelse er Søheltekvarteret,
afgrænset af Ryesgade, Annebergvej, Vestre Fjordvej og
Skudehavnsvej, hvor den primære fokus vil være rettet mod gårdrum
og pladser.
De primære omdannelser sker i områderne omkring Skudehavnen
og Spritfabrikken. Ved Skudehavnen skal omdannelsen understøtte
det offentlig tilgængelige, levende og maritime miljø i området.
Omdannelse af Spritfabrikkens område skal understøtte de unikke
kulturhistoriske værdier i området.
Den primære boligudbygning skal ske ved omdannelse inden for de
eksisterende strukturer
Karakteristiske og værdifulde bygninger og spor, som vidner om
byens historie, skal bevares og genanvendes ved omdannelser i
bydelen.
Ny bebyggelse skal tilpasses stedets karakter og skala.
Arkitektonisk kvalitet vægtes højt.

Bydelens struktur
Vestbyen afgrænses mod øst af Vesterbro, mod vest af Vestre Fjordvej,
mod nord af Limfjorden, mod syd af Kong Christians Allé og vest
herfor delvist af bebyggelsen omkring Klostermarken.
Jernbanen har sit forløb centralt gennem området og er et markant
orienteringspunkt i bydelen. I Reberbansgade synes jernbanen fx meget
iøjnefaldende, både i kraft af Reberbansgades nedgravede vejforløb,
men også fordi banesporet ser ud til at forsvinde mellem husrækkerne.
Det er intentionen, at området langs jernbanen skal understreges og
fungere som en markant grøn forbindelse, der på én gang samler og
adskiller bydelen.
Kastetvej er ligeledes et strukturerende element - en forlængelse af
Borgergade, der var det første storstilede gadegennembrud i byen, og
som blev skabt for at sikre en god forbindelse mellem centrum og den
nye Vestby. Udover at være en af hovedforbindelserne i øst-vest
gående retning ligger det ene af bydelens centrale butiksområder i
tilknytning til Kastetvej. Også Kong Christians Allé er en markant
forbindelse i bydelen. Her opleves skiftet i bydelens
bebyggelsesstrukturer flot og dramatisk, når man bevæger sig fra den
åbne og grønne villabebyggelse og pludselig befinder sig i

Vestbyens overordnede struktur for med etagebebyggelser,
villabebyggelse, fjordområder, et grønne bælte mellem by og
fjord, jernbanen, stadion m.m.
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Dannebrogsgades tætte karrébebyggelse.
Vestbyen rummer et varieret udbud af bebyggelsesstrukturer. De tidlige
arbejderkarréer med høje, velbyggede storbyhuse i bydelens østlige del,
ligger side om side med Vestbyens tidligere virksomheder, som fx C.W.
Obels fabrikker, en af de første industriudflytninger fra den indre by før
århundredeskiftet, side om side med de fine tidligere skoler i Ryesgade
og Poul Paghs Gade. Af fine eksempler på disse boliggader kan nævnes
Dalgasgade og Holbergsgade.

Vestbyen har en meget markant bykant mod fjordlandskabet,
der bør fastholdes og styrkes.

Vest for jernbanen slutter den bymæssige bebyggelse ved Peder Skrams
Gade. Boligforeningernes homogene bebyggelser danner en markant og
veldefineret byfront mod bydelens grønne rekreative område med bl.a.
Fjordmarken og Søheltens Have, der ligger som et grønt bælte i
overgangen til det fritidsprægede fjordområde. Det samme gør sig
gældende med bebyggelsen langs Vestre Fjordvej, der støder op til det
åbne område med skole og institutioner, grønne baner og
sportsrideklubben.
Umiddelbart vest for Limfjordsbroen ligger Vestre Havnepromenade.
Området var det første område på havnefronten, der blev omdannet
fra industri til bymæssige formål, og hvor strategien var at bygge
karrébyen helt ud til fjorden. Det eneste spor fra tidligere tiders
virksomhed er den tidligere dampmølle, der i dag er indrettet til andre
formål.

I Reberbansgade forsvinder banesporet mellem husrækkerne.

Centralt i området ligger Aalborg Stadion og tennisklub samt
Haraldslund Svømmehal i en grøn struktur med markante
bygningsvolumener, der adskiller sig væsentligt fra de omkringliggende
boligstrukturer. Området blev i sin tid testamenteret til byens borgere
af brænderiejer Harald Jensen.
Luftfoto af Stadionområdets bebyggelsesstruktur.

Fikspunkter
I overgangen til den åbne karakteristiske villabebyggelse syd for
Annebergvej og Saxogade ligger institutionsbæltet, hvor Vor Frelser
Kirkes ligger smukt på hjørnet af Absalonsgade. Kirkens murede tårn
og kobberspir er et markant fikspunkt, som er med til at give Vestbyen
identitet.
Et andet og knapt så charmerende fikspunkt er det 12 etager høje
Sygehus Nord, som fremstår meget dominerende, og ude af
proportioner med den omgivende by, men hvis funktion alligevel
bidrager med en masse liv og aktivitet til Reberbansgade.

Vor Frelser Kirke er et markant fikspunkt i bydelen.

Også højhuset ved brolandingen skiller sig ud i forhold til den
omkringliggende by, og markerer sig i havnefrontens skyline.
Nybyggeri indpasses i respekt for de eksisterende
bebyggelsesstrukturer og områdets bevaringshensyn.
Det bymæssige center ved Kastetvej skal strammes op og
funktionsmæssigt styrkes.
Den øst-vestgående grønne forbindelse gennem bydelen skal
styrkes.
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Bebyggelsens karakter
Villaområdet syd for Annebergvej ligger i tilknytning til Hasseris
Villaby, hvis identitet som forstad til Aalborg blev grundlagt i
slutningen af 1800-tallet. Det var her, at en del af Aalborgs mere
velhavende borgere opførte landsteder i de landlige, men alligevel
bynære omgivelser – og i passende afstand til den industrialiserede bys
røg, støj og tætte befolkning. Området opleves umiddelbart meget
homogent på trods af, at husene er opført på forskellige tidspunkter og
i forskellige stilarter, hvilket mest kan tilskrives områdets grønne
karakter med de store træer og haver, samt det faktum at husene
hovedsageligt er bygget i perioden før 2. verdenskrig.
De klassiske industri- og arbejderkvarterer med små lejligheder i
Vestbyens østligste del opstod over en relativ kort årrække i
forbindelse med udflytning og etablering af store
erhvervsvirksomheder i området fra slutningen af 1800-tallet. Langs
et traditionelt rudemønstret gadenet blev området udbygget af
håndværksmestre i små ejendomme på en, to eller tre opgange med
3-4 etagers huse, ofte med en lille baghave. Flere af disse karréer har
indenfor de sidste årtier været indsatsområder for byfornyelse, hvilket
har præget karakteren i Vestbyen og medført store forbedringer i de
aktuelle områder, både i forhold til bygningsforbedringer og
renoveringer af gårdrum.

Villaområdet syd for Annebergvej/Saxogade opleves meget
homogent og grønt.

Schleppegrellsgade er præget af orden og disciplin.

Længere mod vest ændrer bebyggelsen karakter. Da Ryes Passage blev
etableret i 1913 banede den vejen for kvarterer, hvor en charmerende
blanding af villaer, dobbelthuse eller firefamilieshuse var
fremherskende. Disse huse blev især bygget i små byggeforeninger af
funktionærer fra bydelens store industri. Siden fik boligforeningerne en
dominerende rolle i bebyggelsens udvikling og omkring Kastetvejs
nord-vestligste del blev etagebyggeriet fra 1930'erne og fremefter atter
et fremtrædende element i bybilledet. Etagebebyggelserne, både
karréerne og stokbebyggelsen, udgør en homogen og bevaringsværdig
struktur. Derimod virker området omkring Ny Kastetvej kontrastfyldt
med store skalaspring og varierende bebyggelsesformer side om side.
En del af institutionerne i området er markante fritliggende bygninger,
som fortæller deres tids historie. At der er i dag findes et
sammenhængende institutionsbælte mellem Saxogade og
Reberbansgade skyldes fx, at en af byens matadorer i sin tid havde
tilstrækkelig indflydelse til at sikre denne bufferzone, for at undgå
etagebyggeri langs Annebergvej.

Dalgasgades facader har en smuk reliefvirkning, samt en
detaljering og et farvespil der giver rytme og variation i
gadebilledet. I baggrunden ses Sygehus Nord.

Vestbyen er opstået omkring flere store gamle virksomheder, som i dag
alle er nedlagt og flere er indrettet til nye formål. De tidligere
fabriksbygninger er meget markante i sine utryk, og er med til at
fortælle en særlig historie om Aalborg som industriby. Særligt den
tidligere spritfabrik er i sin arkitektur og tidligere anvendelse et ikon
for Aalborg.
"Bufferzone" mellem Vestbyens karrébebyggelse og de åbne
villaområder.

Også de gamle skoler i Poul Paghs Gade og Ryesgade er indrettet til
nye anvendelser.
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Ud mod fjorden ligger de stemningsfulde, malede træhuse, som bl.a.
huser roklubberne. Udearealernes enkle fremtoning samt træhusene
med deres fine detaljer og høje arkitektoniske standard skaber en helt
særlig maritim stemning i området. Med bygningernes placering mod
vejen og områdernes indhegning afskæres der imidlertid for indblik til
områdets aktivitet til fjordsiden. Man kunne ønske sig en mindre
massiv afskærmning, så man uforpligtende kunne sidde på en bænk og
nyde aktiviteterne fra sidelinjen.
Herudover er der opført nyere arkitektoniske perler, der på trods af de
få år på bagen også har interesse i forhold til bevaring, eksempelvis
boligbebyggelsen mellem Vesterbro og Almenkirkegården med sit
stramme og modernistiske bygningsudtryk.
Aalborg Kommune har i 1993-94 bevaringsregistreret bygninger, der er
opført før 1940. Registreringen fremgår af Kommuneatlas Syd og
Kommuneplanens retningslinje 5.2.3. Vestbyen rummer en lang række
bevaringsværdige bygninger, som er med til at tegne karakteren i
området. Bevaringsværdierne kan både være ved den enkelte bygnings
fremtoning eller ved den sammenhæng bygningen indgår i. Det er et
overordnet mål at understøtte bygningernes særlige kvaliteter, og sikre
at der i den videre planlægning tages specielle hensyn til
arkitektoniske og historiske forhold, samt til de bevaringsværdige
sammenhænge som bygningen evt. indgår i. Bygningerne skal som
hovedregel bevares og ombygning ske med respekt for det oprindelige
udtryk. Bevaringsværdige bygninger i klasse 1-6 i
bygningsbevaringsregistret skal ofres særlig opmærksomhed og må
ikke nedrives før Aalborg Kommune har meddelt, om der nedlægges
forbud.

De Danske Spritfabrikker er udnævnt af Kulturstyrelsen til ét
af 25 nationale industrielle kulturarvsminder, og blev
indstillet til fredning i 2015.

De Schmidtske er indrettet til plejehjem og ældreboliger.

I 2007 blev De Danske Spritfabrikker udnævnt af Kulturstyrelsen til ét
af 25 nationale industrielle kulturarvsminder. Med baggrund heri blev
fabrikkens oprindelige produktionsbygninger fra 1931, tegnet af Alf.
Cock Clausen, fredet af Kulturstyrelsen i 2015. Formålet med
fredningen er at sikre opretholdelsen af De Danske Spritfabrikker som
et hovedværk i dansk industrikultur og et vidnesbyrd om en produktion
af national betydning.
Områdernes særlige karaktertræk og kvaliteter skal bevares og
videreudvikles.
Bevaringsværdige bygninger og bebyggelsesstrukturer skal sikres.
Blandt andet skal ombygning af bevaringsværdige bygninger ske
med respekt for det oprindelige udtryk, materialevalg, overflade og
udformning, herunder også tagformer.
Kulturhistoriske værdier skal sikres.
Der skal satses på høj arkitektonisk kvalitet ved nybyggeri,
ombygninger og renoveringer o.l.
I forbindelse med omdannelse af Skudehavnen skal der tages
udgangspunkt i det maritime miljø og ofres særlig opmærksomhed
på skala, formsprog og materialer.
I forbindelse med omdannelse af Spritfabrikkens område skal der
tages særligt hensyn til områdets kulturhustoriske værdier.

Nyere boligbebyggelse mellem Vesterbro og Almen
Kirkegården.
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Landskabet / De grønne områder
Historie
Udviklingen af Vestbyens grønne områder hænger tæt sammen med
bydelens historie. Bydelen har siden 1900-tallet haft gode og alsidige
muligheder for idræt og anden fysisk udfoldelse.
Såvel parkerne som lystbådehavnene er fortrinsvist bygget op på
opfyldte fjordområder. Parkernes bagvedliggende kvarter begyndte at
tage form i 1930'erne. Parkerne har gennem tiden indeholdt flere
forskellige elementer. Fjordmarken og Søheltens Have rummede
tidligere Ryesgades Skoles skolehaver, og ved fjorden lå tidligere tre
fjordbadeanstalter, som i 1920'erne samledes til én i Vestre Bådehavn,
og efter 2. Verdenskrig flyttedes badeanstalten ud i det nye Friluftsbad.

Grønt bælte mellem byen og fjorden.

Harald Jensen overlod i 1914 Haraldslund til Aalborg Kommune med et
ønske om at den skulle bruges til offentlige formål. Stadion blev anlagt
i 1920 og svømmehal 1969. Begge er senere ombygget - Stadion i
1997-98 og Haraldslund i 2004.
Områderne
I overgangen fra det åbne fjordlandskab mod vest markerer
Skudehavnen starten på den bymæssige kyststrækning langs
Limfjordens sydside.

De grønne arealer mellem bebyggelsen og havneområderne
er en stor kvalitet ved området.

Bydelsparkerne Fjordmarken, Søheltens Have og Vestre Bådehavn
udgør en vigtig del af Vestbyens grønne områder. De forbinder byen
med vandet og tilbyder en frit tilgængelig overgangszone mellem de
bebyggede områder og fjorden. De grønne områder fungerer som
lægivende zoner i dårligt vejr og tilfredsstiller en meget stor gruppe
borgeres behov for uorganiserede rekreative aktiviteter. Her sluses man
væk fra gadens trafik og ned til fjordens aktiviteter.
I havneområderne findes de mere organiserede friluftsaktiviteter som
fx lystsejlere, bådebyggere, ro-, kano- og kajakklubber og søspejdere.
Brugerne er borgerne fra de nærmeste kvarterer, men i høj grad også
borgere fra andre dele af byen, som tiltrækkes af de fjordnære
rekreative arealer, aktiviteterne i lystbådehavnene eller af de mange
andre sportsaktiviteter i Vestbyen.

Fantasifulde legeredskaber i Søheltens Have.

De tre parkområder langs Peder Skrams Gade ligger som perler på en
snor. De har hver sit æstetiske udtryk, som afspejler relationen til
omgivelserne. Fjordmarken relaterer sig med sin store, delvis åbne
flade til fjorden og musikkonservatoriet, Søheltens Have med sine små
intime rum til Vestre Bådehavn med de små bygninger og grønne
områder, og det grønne område ved Skudehavnen skal relateres til
denne havn.
Det overordnede mål med de tre parker er at forstærke og fremme
deres individuelle udtryk og funktioner for at styrke parkernes
identitet. Parkernes indbyrdes sammenhæng i øst-vestgående retning
skal forstærkes for at bygge videre på samhørigheden med
fjordlandskabet mod vest. Herudover skal de visuelle og fysiske

Regatta ved Limfjorden.
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forbindelser gennem parkerne, fra byen til fjorden forbedres for at
knytte by, park og vand tættere sammen, og for at sikre områderne
som frit tilgængelige rekreative områder, sådan som det har været
traditionen siden Vestbyen begyndte sin udvikling for mere end 100 år
siden.
For det grønne område ved Skudehavnen er det tanken at åbne
mulighed for at integrere udvalgte aktiviteter fra Skudehavnen sammen
med øvrige rekreative aktiviteter, og at indretningen i øvrigt får et
mere maritimt grønt præg. Der skal etableres nye rekreative stier i
området for at styrke sammenhængen med de bagvedliggende
bebyggelser og de grønne områder ved Friluftsbadet, ligesom det er
intentionen at bearbejde områdets terræn.

Der skal skabes siddemuligheder ud mod fjordsiden.

Langs molen mellem Skude- og bådehavnen og fjorden skal der på sigt
skabes siddemuligheder ud mod fjordsiden.
Området ved Spritfabrikken markerer et skift fra de rekreative
fjordområder og den tættere midtbystruktur. Området er udpeget som
et grønt indsatsområde og ved en omdannelse af området til nye
bymæssige formål skal det sikres, at de grønne træk fra parken og
havneområdet i vest trækkes ind i området, så der skabes en god
overgang mellem tæt by og åbent landskab.

Anlægget ved Herluf Trolles Gade trænger til et løft.

Området ved Haraldslund fungerer som et attraktivt sports- og
aktivitetsområde. Idrætsfaciliteterne bruges jævnligt til arrangementer
på et nationalt niveau. Selvom idrætsfaciliteterne fylder hovedparten
af området, er det vigtigt, at området også har en grøn profil. Der er
etableret en randplantning, der opleves som et grønt hegn og i
områdets østlige del findes en offentlig sti, der er etableret som en
lindeallé i buskplantning.
De befæstede arealer er ligeledes anlagt med et grønt islæt. Mod
Kastetvej findes der store gamle fuldkronede træer og et bassin med
springvand. Området mellem Haraldslund og tennisanlægget er anlagt
som et opholdsareal med bænke blomster, græs m.v. Målet med
Haraldslund er, at det fortsat skal have et grønt udtryk med store
træer.
Der arbejdes på at skabe en grøn forbindelse fra Annebergstien over
Haraldslund og det grønne anlæg ved Herluf Trolles Gade til Søheltens
Have og videre til fjorden.

Den grønne stiforbindelse langs Stadionområdet.

Anlægget ved Herluf Trolles Gade skal fornyes, så det bliver mere
anvendeligt som grønt område.
Jernbanens tracé er placeret på en vold og skærer gennem Vestbyen.
Den forløber imellem husrækkerne og kommer særligt til syne, hvor
banen krydser vejene. Volden er på en del af strækningen grøn, og
fungerer på disse steder til dels som spredningskorridor for dyr, dels
som et grønt bagtæppe til byens kulisse. Målet med
jernbanestrækningen er ud over de ovenstående funktioner, at
Jernbanen i fremtiden gøres til et arkitektonisk aktiv for bydelen.

Strækningen fungerer også som spredningskorridor for dyr.

Almen Kirkegård ligger i begyndelsen af den grønne sammenhæng, der
går ud mod Drastrup skovområder. Kirkegårdens centrale placering i
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forhold til Aalborg Midtby giver den både en rolle som begravelsesplads
og som lokalt rekreativt område.
Kirkegården blev anlagt i 1806 i forbindelse med, at kirkegårdene ved
Budolfi Kirke og Vor Frue Kirke blev nedlagt. Kirkegården blev udvidet
over flere omgange indtil 1922-23, hvor den fik den afgrænsning, som
den har i dag. Kirkegårdens Kapel, som ligger hen mod Hasserisgade,
blev bygget i 1890-01. Generelt fremtræder Kirkegården meget grøn,
idet mange af de traditionelle gravsteder som omkranses af lave hække
stadig er fremherskende. Kirkegårdens struktur er styret af det stramt
anlagte diagonale gangsystem, hvor der langs en del af dem står
allébeplantninger. Dette stringente udtryk prydes af solitære træer der
står med brede kroner imellem gravene.

Almen Kirkegården fremtræder meget grøn.

Almenkirkegården indeholder mange bevaringsværdige gravsteder,
gravgitre og gravmonumenter, samt en mindelund for de døde under 2.
verdenskrig. Det giver Almen Kirkegården yderligere en dimension
som et lokalt og personhistorisk sted.
På grund af ændrede ønsker til gravsteder, og et generelt behov for
udskiftninger af plantninger, er en langsom fornyelse af Almen
Kirkegården i gang. Fornyelsen vil foregå over en lang årrække, med
bl.a. fokus på at forbedre den arkitektoniske oplevelse af kirkegården
som samlet sted, og løse nutidens behov for mindre pasningskrævende
gravsteder.
Sideløbende med tilpasningen til nutidens ønsker til gravstederne
arbejdes der på at forbinde Almen Kirkegården bedre med de
omkringliggende grønne områder fx via udbygning af stinettet.
Den fremtidige planlægning skal sikre fysiske og visuelle
forbindelser mellem fjorden fra de bagvedliggende byområder.
Den øst-vestgående grønne forbindelse gennem bydelen skal
styrkes.
Der skal sikres en sammenhængende rekreativ forbindelse langs
hele bydelens fjordstrækning.
Bydelens byrum og rekreative anlæg skal fastholdes og
videreudvikles til gavn for beboerne såvel som byens befolkning i
øvrigt.
Bolignære friarealer skal indbyde til ophold.

Trafikken
Vejene i Vestbyen udgør et net af forbindelser. De veje, som har en
mere overordnet karakter og binder bydelen sammen, er i nord-syd
gående retning Dannebrogsgade og Kong Christians Allé, som er
hægtet op på Østre Allé-ringen, mens Annebergvej/Saxogade,
Kastetvej/Borgergade og Strandvejen/Peder Skrams Gade binder
bydelen sammen på tværs, og for så vidt angår de to sidstnævnte
forbinder den med Vesterbro og midtbyens centrale byområde.
Den trafikale struktur i Vestbyen sikrer generelt en god afvikling af
trafikken i bydelen. Den planlagte Vestforbindelse vil åbne mulighed
for betjening af Vestbyen fra Vest. Trafikanter bosiddende i Vestbyen,

Overordnede veje om området og væsentlige interne veje i
området.
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som ikke har mål i det centrale Aalborg, kan dermed vælge
vestforbindelsen frem for ruter gennem byen, hvorved der vil ske en
aflastning af blandt andet Kong Christians Allé og Dannebrogsgade.
Med etableringen af nærbanestationen i Vestbyen har bydelen fået et
nyt kollektivt trafiktilbud til blandt andet de mange
uddannelsesinstitutioner i Vestbyen. Der skal fortsat sikres god
tilgængelighed til stationsområdet for cyklister og gående.
Cykelstierne på Kastetvej sikrer cyklisterne god forbindelse til
Midtbyen, og via cykelstierne på Kong Christians Allé kan cyklisterne
cykle videre mod syd ad Hobrovej eller til den østlige del af byen via
Østre Allé. Cykelbanerne på Dannebrogsgade sikrer sammenhæng i
stisystemet og giver adgang til de rekreative arealer langs Limfjorden.

Vestbyens nærbanestation.

Stisystemet i Vestbyen er planlagt yderligere udbygget med cykelstier
på Annebergvej i første omgang mellem Kong Christians Allé og
Vestre Fjordvej og siden videre til Svalegårdsvej.
Med etablering af Kulturbroen langs jernbanen skabes der en ny
cykelstiforbindelse på tværs af Limfjorden, der forbinder Vestbyen med
Nørresundby.
Kyststrækningen langs Spritfabrikkens område er den sidste del af
Aalborgs centrale havnefront, og med omdannelsen af denne
kyststrækning bliver der skabt en mere attraktiv kobling mellem
Midtbyen og de reakreative områder i Vestbyen.
Til sikring af bymiljøet i Vestbyen er der jf. Vejudbygningsplanen
planlagt en ombygning af Strandvejen-Peder Skrams Gade og Vestre
Fjordvej, hvor et smallere profil skal være med til at styrke
sammenhængen i området og forbindelsen til Limfjorden.

Stisystemet i Vestbyen er planlagt udbygget på udvalgte
steder.

Med den planlagte Vestforbindelse forventes der at ske en
aflastning af bl.a. Kong Christians Allé og Dannebrogsgade.
Stisystemet i Vestbyen er planlagt yderligere udbygget.
Der er planlagt en ombygning af Strandvejen-Peder Skrams Gade
og Vestre Fjordvej for at styrke sammenhængen i området og
forbindelsen til Limfjorden.

Skoler og institutioner / Service / Butikker
Bydelen rummer to privatskoler - Klostermarkskolen og Sct. Mariæ
Skole. Bydelens distriktsskole, Vesterkærets Skole, ligger umiddelbart
vest for Vestre Fjordvej udenfor bydelens afgrænsning - i det område,
der i kommuneplanen kaldes Vest Aalborg. Udover de to privatskoler
rummer bydelen også Aalborg Katedralskole, som i dag er indrettet til
gymnasium, 2 handelsskoler, Nordjysk Musikkonservatorium på den
tidligere Ryesgades Skole samt AMU-centret.
Den tidligere Ryesgade Skole huser bl.a. Musikkonservatoriet.

Vestbyen skal fortsat være forsynet med servicefunktioner til både
børn og ældre. Fx børnehaver, vuggestuer, plejehjemsboliger og
ældreboliger.
Der er udpeget to områder i bydelen, hvor større butikker skal
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placeres. Det ene område er det afgrænsede bydelscenter omkring
Kastetvej umiddelbart vest for jernbanen. Inden for dette område er
den maksimale butiksstørrelse for dagligvarer 3.500 m2 og den
maksimale butiksstørrelse for udvalgsvarer 1.000 m2 . Det
andet område ligger øst for Jernbanen og er en del af den afgrænsede
bymidte - Aalborg City. Inden for dette område er den maksimale
butiksstørrelse for dagligvarer 3.500 m2 og den maksimale
butiksstørrelse for udvalgsvarer 2.000 m2 .
Det afgrænsede bydelscenter, Vestbyen.

Reberbansgade har fra bydelens og gadens opståen haft en stor
koncentration af mindre detail- og serviceforretninger. Det er
hensigten at understøtte det spændende og aktive bymiljø i den videre
planlægning.
Med Sygehus Nords beliggenhed i området er Vestbyen hjemsted for en
servicefunktion af regional betydning. Det samme gælder for Aalborg
Stadion, der er en attraktion der rækker langt ud over bydelens
grænser. Med en omdannelse af Spritfabrikkens område til nye
kulturelle formål og detailhandel forventes dette område også at få en
regional tiltrækningskraft. Der lægges vægt på at sikre en god
tilgængelighed til disse funktioner for alle trafikarter, og på at
minimere de miljømæssige gener for omgivende boligområder. Fx
åbnes der mulighed for etablering af et P-hus på den eksisterende
parkeringsplads Gåsepigen, samt etablering af et p-hus vest for
Spritfabrikkens område.
Bydelen skal fortsat rumme skole, institutioner o.l. og andre
naturligt tilknyttede servicefunktioner.
Der skal sikres udviklingsmuligheder for detailhandlen.
Reberbansgades aktive bymiljø skal sikres.
Funktioner af regional betydning skal sikres tilgængelighed under
hensyntagen til de omgivende boliger.

Sygehus Nord og Aalborg Stadion er af regional betydning.

Indsatsmuligheder
Området omkring Skudehavnen skal omdannes med fokus på
offentlig tilgængelighed og et levende og maritimt miljø.
Området omkring Sygehus Nord skal forskønnes.
Grønne sammenhænge skal styrkes.
Der skal arbejdes videre med strategier for belysning.
Det levende handelsmiljø langs Reberbansgade skal videreudvikles.
13-02-2017
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KOMMUNEPLAN
Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer

1.3.D1 Skudehavnen / Vestre Bådehavn

Anvendelse
Boliger (åben-lav i
form af husbåde/tætlav/etage)*
Enkeltstående
butikker#
Mindre butikker til
salg af egne
produkter##
Restaurant
Kontorer**
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

*med undtagelse af
husbåde, kun inden for
zone 2 på 1. sal
samt zone 4 på 1. sal
og herover kun i
direkte tilknytning til
erhverv.

** Kun syd for
Bådehavnsvej indenfor
zone 4.

Mål
Målet med den videre planlægning er at sikre og videreudvikle områdets maritime karakter,
og at omdannelsen af skudehavnsområdet tilgodeser offentlig tilgængelighed, havnemiljøet
og eksisterende fritidsrelaterede funktioner.
Herudover skal bygningsmæssige og kulturhistoriske værdier i området sikres, fx træhusene
langs Søsportsvej og beddingerne.
Udsigtslinjer fra byen og stiforbindelser på langs og på tværs i området skal styrkes og
videreudvikles i overensstemmelse med ønsket om en bedre tilgængelighed og
sammenhæng mellem byen og Limfjorden.
I forhold til lyssætning er det intentionen, at belysningen i områderne langs havnefronten
skal medvirke til at danne en visuel helhed og styrke byens identitet. For det aktuelle
område kan det fx være en velovervejet og tilpasset belysning af promenaden langs
havnebassinerne, der sikrer en sammenhæng til det øst for liggende havnefrontsområde.

# Bruttoetageareal:
Max. 1.000 m² pr.
dagligvarebutik og
max. 250 m² pr.
udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i
retningslinje 7.1.5

## Bruttoetageareal:
Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i
retningslinje 7.1.6

Byggemuligheder
Zone 1: må kun
bebygges med mindre
bygninger med relation
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Anvendelse
Det er intentionen, at området skal rumme blandede bymæssige og publikums- og
værkstedsorienterede funktioner, der tager afsæt i områdets maritime miljø, og som
understøtter aktiviteterne i området.

til havnefunktionen.
Herudover må der
placeres husbåde i
havnebassinet.

Zone 2:
Bebyggelsesprocent:
max. 50.

Etager: max. 2½.
Enkelte bygningsdele
kan dog opføres i op
til 3½ etage.

Højde: max. 8½ m.
For enkelte
bygningsdele dog op
til 11½ m, jf.
ovenstående.

Zone 3 og 4: Etager:
max. 2 syd for
Bådehavnsvej. Max. 1
etage nord for
Bådehavnsvej. Nord
for Søsportsvej dog
max. 2 etager.

Områdets inddeling i zoner.

Byggemuligheder
Inden for zone 2 vil der kunne opføres ny
bebyggelse tilpasset områdets maritime miljø.
Forud for bebyggelse skal der foreligge en
lokalplan.

Højde: max. 8½ m.

Inden for zone 3 og 4 vil der kun kunne opføres
ny bebyggelse i begrænset omfang, og kun med
en placering og udformning, der understøtter det
nedenfor nævnte miljø.

Generelt:
Opholdsarealer
prioriteres forud for
parkeringspladser.

Referencefoto: Vandkunstens træhuse på Vedbæk Havn.

Miljø
Området er belastet af støj fra Boform og Mathis. Med virksomhedernes nuværende
godkendte støjniveau kan der ikke etableres boliger i dele af området.

Miljø
Miljøklasse 1-3, se
Bilag A.

Vejledende
grænseværdier for støj
fra erhverv, se
retningslinje 4.1.3.

Arkitektur - Byrum og landskab
Umiddelbart vest for jernbanebroen indledes et langstrakt, rekreativt forløb langs
Limfjorden, der først afsluttes ved fabriksområdet Norden umiddelbart efter Marina
Fjordpark, vandrehjemmet og campingpladsen. Det er et unikt forløb af gamle bådehavne,
selvgroede kolonier samt fint disponerede anlæg til forskellige fritidsaktiviteter.

Grænseværdier for støj
fra trafik samt for støj
og vibrationer fra
jernbanen, se
retningslinje 13.3.

I det aktuelle område er det de mere organiserede friluftsaktiviteter som fx lystsejlere,
bådebyggere, ro-, kano- og kajakklubber og søspejdere som er koncentreret, og sammen
med restaurationerne langs Bådehavnsvej skaber et unikt og rekreativt miljø.
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Arkitektur Byrum og
landskab
Ved om- og tilbygning
af bevaringsværdig
bebyggelse skal
oprindelig
materialevalg,
overflade og
udformning
opretholdes/genskabes.

Omdannelsesområde og vigtige kig ved Skudehavnen (tv). Stemning ved
Skudehavnen (th).

De stemningsfulde træhuse, som huser roklubberne langs Søsportsvej, er med deres
materialevalg, fine detaljer og høje arkitektoniske standard eksempler til inspiration i
forhold til ombygning og etablering af ny bebyggelse i området.
Bygningerne langs Bådehavnsvej er, med undtagelse af den lille bygning (tidligere iskiosk) i
den vestlige ende af området, ikke af samme høje arkitektoniske kvalitet, men
bygningernes publikumsorienterede funktioner, som især har betydning mod havnebassinet,
deres indbyrdes placering og de mellemliggende "rum" medvirker til at skabe et intimt og
stemningsfuldt miljø, der ønskes fastholdt og videreudviklet.
Området mellem de to havnebassiner opleves fortsat som erhvervshavn, hvilket skyldes
placeringen af Mathis Værft og det nu lukkede Limfjordsværft. Området står foran en
omdannelse, hvor helhed og sammenhæng, tilgængelighed for offentligheden, udendørs
opholdsmuligheder, en tilpasset bygningsskala, maritimt miljø, historisk fortælleværdi,
værksteder samt publikumsorienterede funktioner er nøgleord.
Den sydlige kajkant af skudehavnens havnebassin opleves som for langt, lige og bart.
Mod vest grænser området op til søspejdernes udsigtspost og marinemuseet røde
træbygninger, der understøtter fritidsstemningen i området, dog lettere sløret af skilte i
forskellige former og tilfældigt opstillet inventar.

De bevaringsværdige og stemningsfulde bygninger langs Søsportsvej kan inspirere ved udformning af ny bebyggelse i området.

I forhold til bevaring er flere af områdets ejendomme, som det fremgår af
retningslinje 5.2.3, vurderet til at være af bevaringsværdi. Derfor skal oprindelige
overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig
vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

Ved om- og
tilbygninger i øvrigt
skal det arkitektoniske
niveau styrkes.

Ny bebyggelse skal i
formsprog og
materialevalg
understrege det
maritime miljø og
beliggenheden ved
fjorden.

Muligheden for at
anlægge kvalitetsfyldte
opholdsarealer
prioriteres højt.

Bevaring af
identifikationsskabende
elementer prioriteres
højt.

Visuelle og fysiske
forbindelser mellem
Limfjorden og det
bagvedliggende
byområde skal sikres.

En lokalplan skal
fastlægge
byggemuligheder og
sikre bevaringsværdier,
områdets rekreative
karakter og primære
anvendelse til
værksteds- og
fritidsrelaterede
funktioner.

Bevaringsværdige
enkeltbygninger, se
retningslinje 5.2.3.
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Trafik - Veje og
stier

Trafik - Veje og stier

Stiforbindelser skal
sikres, se
illustrationsplan.

Der skal sikres offentlig adgang til
havnearealer/-promenade som led i en ubrudt,
rekreativ stiforbindelse langs fjorden.

Parkering i
overensstemmelse med
Bilag F.

Ved lukning af Bådehavnsvej i
sommermånederne vil der åbnes nye muligheder
for udendørs ophold og torvedannelse.
Stiforbindelse langs fjorden skal sikres.

Teknisk
forsyning

Teknisk forsyning

Fjernvarmepligt

Området omkring Vestre Bådehavn er forsynet med bygas, der kan udnyttes i
restaurationskøkkener, fællesvaskerier, private køkkener, til gaspejse og andre rekreative
formål.

Der skal indpasses
fremtidssikre
affaldsløsninger i
13-02-2017 bybilledet

Zoneforhold
Byzone
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1.3.D2 Vestre Havnepromenade m.fl.

Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Butikslignende formål
Restaurant o.l.
Hotel o.l.
Klinikker mv.
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Undervisning
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

* Bruttoetageareal:
Max. 3.500 m² pr.
dagligvarebutik og
max. 2.000 m² pr.
udvalgsvarebutik Se
uddybende vilkår i
retningslinje 7.1.1

Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: se
Bilag K.

Mål
Målet er at fastholde områdets blandede bymæssige anvendelse samt at sikre
bygningsmæssige, kulturhistoriske og rekreative værdier i området. Herudover er det
intentionen, at byens kvalitet som boligområde forbedres, bl.a. ved fokus på arkitektur og
byrum. I forhold til lyssætning er det intentionen, at belysningen i områderne langs
havnefronten skal medvirke til at danne en visuel helhed og styrke byens identitet. En
velovervejet belysning af havnepromenaden, bygninger eller bygningsdele kan sikre en
sammenhæng til det vest for liggende havnefrontsområde og kan styrke havneområdets
helhed.

Det samlede
bruttoetageareal må
ikke overstige 85.000
m².

Etager: Max. 6 (dog 7
ved enkelte
tårnpartier).

Højde: Max. 20 m.

Miljø
Miljøklasse 1-3, se
Bilag A.

Anvendelse
Vejledende
grænseværdier for støj
fra erhverv, se
retningslinje 4.1.3
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Området skal fortsat anvendes til miljøvenlige,
blandede bymæssige funktioner.

Grænseværdier for støj
fra trafik, se
retningslinje 13.3.

Området er en del af den afgrænsede bymidte Aalborg City.
Publikumsorienterede funktioner som fx
butikker, restauranter o.l., skal placeres i
stueetagen.
Th. publikumsorienterede funktioner i stueetagen kan aktivere livet langs
havnepromenaden.

Byggemuligheder
Syd for områdets grønne areal er der rummelighed til ny bebyggelse.

Miljø
Området er belastet af støj fra Vesterbro, Strandvejen og C.A. Olesens Gade.

Arkitektur - Byrum og landskab
Området er bygget op efter to lokalplaner 09-020 samt 09-050, der tog udgangspunkt i en
bebyggelsesplan fra 1993, der forlænger Vestbyens karréstruktur helt ud til vandet.
Områdets karrébebyggelse følger retningerne fra den lange og markant lige havnefront.
Bebyggelsen varierer i udformning, men danner alligevel en helhed ved sammenhænge i
materialer og volumener samt ved områdets belægning og beplantning.
Vinkelret på havnefronten er Obels Kanal etableret, der trækker vandelementet helt ind i
området, og i tilknytning til denne er der etableret en bypark.
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Th-ø. via kanalen er der udsigt til Nørresundby.

Arkitektur Byrum og
landskab

Th-n. Den tidligere dampmølle er i dag indrettet til andre formål, men
vidner stadig om tidligere tider.

I forhold til bevaring er enkelte af områdets ejendomme, som det fremgår af
retningslinje 5.2.3, vurderet til at være bevaringsværdige: Den tidligere dampmølle fra
1927, med den markante placering ud til den nye havnepromenade, som i dag er indrettet
til Arbejdsformidling, og C.W.Obels tidligere fabriksbygning, som er indrettet til
undervisningsformål. Bygningerne vidner om områdets tidligere virksomheder og har særlig
interesse i forhold til ønsket om at bevare kulturhistoriske værdier. Derfor skal ombygning
ske med respekt for den oprindelige arkitektur.

Om- og tilbygning af
bevaringsværdige
bygninger skal ske
med respekt for
oprindelige
materialevalg,
overflader og
udformning.

Ved nybyggeri samt
om- og tilbygninger i
øvrigt skal der sikres
et højt arkitektonisk
niveau.

I overensstemmelse med ønsket om at styrke Aalborgs identitet som "Byen ved fjorden"
Områdets overordnede
og sikre forbindelser fra den bagvedliggende by til Limfjorden er det væsentligt ikke at sløre karakter af
karrébebyggelse skal
udsigten fra Strandvejen langs kanalen til Limfjorden.
bevares.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for tætbyområdet i Aalborg og
Nørresundby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre
områder. Se "Brug Byen - Vejledning for skilte, gader og pladser".

Trafik - Veje og stier
Der skal sikres offentlig adgang til havnearealer/-promenade som led i en ubrudt, rekreativ
stiforbindelse langs fjorden.
13-02-2017

Kvalitetsfyldte
opholdsarealer
prioriteres højt.

Lyssætning: særlige
hensyn til den samlede
oplevelse fra fjordsiden
samt til områdets
helhed.

Udsigten til
Limfjorden fra
Strandvejen via
kanalen må ikke
sløres.

Bevaringsværdige
enkeltbygninger, se
retningslinje 5.2.3.

Trafik - Veje og
stier
Stiforbindelser skal
sikres, se
illustrationsplan.

Parkering i
overensstemmelse med
Bilag F.
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Teknisk
forsyning
Fjernvarmepligt.

Zoneforhold
Byzone.
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1.3.D6 Kastetvej, Poul Paghs Gade m.fl.

Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Hotel og restaurant
Klinikker (ikke
dyreklinik)
Kontorer
Service
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.

Eksisterende antal
boligetagemeter
(boligareal) skal
bibeholdes.

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

* Bruttoetageareal:
Max. 3.500 m² pr.
dagligvarebutik og
max. 2.000 m² pr.
udvalgsvarebutik Se
uddybende vilkår i
retningslinje 7.1.1

Mål
Målet er at fastholde områdets blandede bymæssige anvendelse samt at sikre
bygningsmæssige, rekreative og kulturhistoriske værdier i området.
Det er desuden målet, at området skal rumme attraktive forbindelser mellem de
omkringliggende byområder, herunder bymidten, Sygehus Nord-området, Vestbyen,
Spritfabrikkens område og havnefronten.
Herudover er det intentionen, at boligmassen i midtbyen bevares og udbygges for at bidrage
til byfortætning, hvor der er mulighed for at styrke helheden. Det er intentionen at byens
kvalitet som boligområde forbedres, bl.a. ved fokus på arkitektur, belysning og byrum.

Anvendelse
Området skal fortsat anvendes til blandede bymæssige formål. Publikumsorienterede
funktioner som fx butikker og restaurationer skal etableres i stueetagen.

Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Zone 1 max. 290,
Enkelte ejendomme
se Bilag K,
Randbebyggelse før
bagbebyggelse.

Gesimshøjde: tilpasset
gaden og den
omkringliggende
bebyggelse.

Husdybde: ca. 10 m;
tilpasset
nabobygninger og
særlige funktioner.
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Området er en del af den afgrænsede bymidte - Aalborg City.

Byggemuligheder
Området anses som værende fuldt udbygget, med mulighed for byfortætning enkelte steder.
Ny bebyggelse kan opføres som tilbygninger, udfyldnings- eller erstatningsbyggeri, hvor der
er tale om stærkt nedslidte eller utilpassede bygninger uden særlig bevaringsværdi, eller
hvor helheden vurderes at kunne styrkes ved til- om- eller nybygning.

Hver opgang skal have
direkte indgang fra
gaden eller i port.

Fælles opholdsareal:
Etablering af
opholdsarealer
prioriteres forud for
parkeringspladser.

Miljø
Miljøklasse 1-2, se
Bilag A.

Vejledende
grænseværdier for støj
fra erhverv, se
retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj
fra trafik samt fra støj
og vibrationer fra
jernbanen, se
retningslinje 13.3.
Luftfoto med zoneinddeling (se byggemuligheder i højre spalte)

Miljø
Området er belastet af støj fra trafik langs Strandvejen, Kastetvej, Vesterbro og Borgergade
samt af støj og vibrationer fra jernbanen.

Arkitektur - Byrum og landskab
Området består overvejende af karrébebyggelser, der varierer meget i byggestil og skala.
Især i de blandede områder mellem Strandvejen, Svendsgade/Badehusvej og Valdemarsgade
brydes karréstrukturen af fritliggende bygninger eller af opløste bygningsforløb.
Områderne indeholder flere markante bygninger og bygningskomplekser, fx Den katolske
Kirke, Kamilianergården, Poul Paghs Gade Skole og en af Vestbyens gamle virksomheder C.W.Obels gamle fabriksbygninger, der i dag bl.a. er indrettet til kontor- og
undervisningsformål. Bygningerne har særlig interesse - både i forhold til arkitektur, men
også i forhold til ønsket om at bevare kulturhistoriske værdier.
Langs Vesterbro ses den flotte funkisbebyggelse, som er kendetegnende ved hele Vesterbro.
Vesterbro er udpeget som arkitektonisk indsatsområde, og det er ønsket, at byrummet i dets
udformning og facadebearbejdning tilføres kvaliteter, der tilgodeser intentionen om et
stedsspecifikt byrum.
På trods af støj fra Vesterbros trafik er der udeservering om sommeren enkelte steder langs
Vesterbro. Muligheden for funktioner som denne prioriteres højt i området i
overensstemmelse med ønsket om at styrke bylivet.
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Arkitektur Byrum og
landskab
Ved om- og tilbygning
af bevaringsværdig
bebyggelse skal
oprindelig
materialevalg,
overflade og
udformning
opretholdes/genskabes.

Udeservering ved Vesterbro.

Ved nybyggeri samt
om- og tilbygninger i
øvrigt skal der sikres
et højt arkitektonisk
niveau.

Reberbansgade summer af aktivitet.

Et andet helstøbt gaderum, der skal fremhæves er Dalgasgade, som med facadernes smukke
reliefvirkning har en stærk oplevelse af perspektiv og tæthed. Bygningerne er
velproportionerede med korte facader, samt et detaljeringsniveau og farvespil, der giver en
god rytme og variation i gaden.
Reberbansgades smalle vejprofil medvirker til at danne et intimt byrum, og med de mange
butikker, restauranter og lignende publikumsorienterede funktioner i stueetagen, er det med
til at skabe rammerne for et godt handelsmiljø.
Området var i periode 1998 - 2005 indsatsområde for byfornyelse, hvilket har medført et
massiv kvalitetsløft i området, både i forhold til nænsomt istandsatte bygninger og fint
renoverede gårdrum.

Nybyggeri skal
tilpasses områdets
struktur og skala, men
udtrykke sin egen tids
arkitektur.

Områdets overordnede
karakter af sluttet
randbebyggelse skal
bevares og styrkes.

Kvalitetsfyldte
opholdsarealer
prioriteres højt.

Sygehus Nord syd for Reberbansgade er et dominerende fikspunkt i området.
Fra Poul Pags Gade via C.A. Olesens Gade er der udsigt til Limfjorden.
I forhold til bevaring er hovedparten af områdets ejendomme, som det fremgår af
retningslinje 5.2.3, vurderet til at være af bevaringsværdi. Derfor skal oprindelige
overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig
vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.
Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for tætbyområdet i Aalborg og
Nørresundby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre
områder. Se "Brug Byen - Vejledning for skilte, gader og pladser".

Kulturhistoriske
værdier skal sikres.

Det markante kig mod
Limfjorden fra Poul
Pags Gade må ikke
sløres.

Trafik - Veje og stier

Bevaringsværdige
enkeltbygninger, se
retningslinje 5.2.3.

Kastetvej er prioriteret som pendlerrute fra Aalborg Universitet i Aalborg Øst via
Midtbyen til uddannelsesinstitutionerne i Vestbyen. Pendlerruterne skal sikre høj
fremkommelighed og trafiksikkerhed for cyklisterne.

Trafik - Veje og
stier
Stiforbindelser skal

13-02-2017 sikres, se
illustrationsplan.

Parkering i
overensstemmelse med
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Bilag F.

Teknisk
forsyning
Fjernvarmepligt

Zoneforhold
Byzone
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1.3.D10 Spritfabrikken

Anvendelse
Boliger (etage)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg
af egne produkter**
Hotel o.l. / restaurant
o.l.
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Undervisning

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

Mål
Spritfabrikkens område er et højt prioriteret byomdannelsesområde, der ligger centralt
placeret på Vestre havnefront i Aalborg midtby, og målet er at omdanne det tidligere
industriområde til et nyt alsidigt byområde.
Spritfabrikken har stor betydning for Aalborgs identitet som et særligt ikon for byens
industritid. De oprindelige produktionsbygninger fra 1931 er fredet af Kulturstyrelsen, og
en omdannelse af området skal være med til at styrke området som et særligt værdifuldt
kulturmiljø i Aalborg. Målet er at områdets særlige kulturhistoriske og arkitektoniske
værdier bliver identitetsskabende for den fremtidige udvikling af området.

* Bruttoetageareal:
Samlet butiksareal er
fastsat til max. 7.500
m². Heraf max. 3.000
m² dagligvarebutikker
med max. 1.500 m² pr.
dagligvarebutik.
Udvalgsvarebutikker må
max. være 2.000 m² pr.
udvalgsvarebutik, dog
max. to
udvalgsvarebutikker
over 1.000 m². Se
uddybende vilkår i
retningslinje 7.1.1

** Bruttoetageareal:
Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i
retningslinje 7.1.6

Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent for
området under ét: 160

Højder: Varierende i
1-10 etager. Enkelte
bygninger må opføres
som højhuse i op til 12
etager, se retningslinje
5.1.3
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Byggemuligheder for
delområder fastlægges i
en lokalplan for
området.

Kulturstyrelsen har udnævnt den oprindelige spritfabrik til at
være ét af Danmarks 25 nationale industrielle
kulturarvsminder.

Målet er endvidere at fastsætte rammerne for en omdannelse af det tidligere
industriområde, til et nyt bolig- og erhvervsmråde, med fokus på at skabe kulturelle
formål, attraktive mødesteder og sikre rekreative forbindelser gennem området og langs
havnefronten. Området ligger på kanten mellem den tætte by og det åbne fjordlandskab,
og denne overgang skal markeres i den kommende udvikling af området.

Miljø
Miljøklasse 1-3, se
Bilag A (Klasse 3 dog
kun hvor afstand til
boliger er min. 50 m.).

Vejledende
grænseværdier for støj
fra erhverv, se
retningslinje 4.1.3

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig- og erhvervsområde.
I omdannelsesfasen kan eksisterende bygninger uden lokalplanlægning anvendes
midlertidigt til anvendelser, der rækker ud over de nævnte formål (fx lager).
Forudsætningen er at vejledende afstandskrav til eksisterende miljøfølsomme anvendelser
kan overholdes.

Grænseværdier for støj
fra trafik samt for støj
og vibrationer fra
jernbanen, se
retningslinje 13.3
Risikovirksomhed

Området er beliggende inden for det afgrænsede butiksområde Aalborg City, hvilket giver
mulighed for detailhandel i området jf. retningslinje 7.1.1

Byggemuligheder
Ny bebyggelse skal opføres i varierende højder og tæthed.
Området kan bebygges med en bebyggelsesprocent på op til 160 for området som helhed.

Miljø
Rammeområdet er belastet med støj fra Strandvejen og jernbanen
Anvendelsen til boliger og andre støjfølsomme formål forudsætter at trafikstøjen ikke
overstiger grænseværdier jf. retningslinje 13.3.

Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal omdannes med fokus på at afspejle Spritfabrikkens særlige
industriarkitektur. Ny bebyggelse skal således udformes på en måde så der skabes et
arkitektonisk slægtsskab til den fredede bebyggelse, og som dermed kan være med til
at understrege områdets særlige karakter og de unikke kulturhistoriske og rumlige
kvaliteter.
Ny bebyggelse skal udformes på en måde, så der skabes variation i den samlede
bygningsmasse. Desuden skal bebyggelsens orientering, facadeudtryk og materialevalg være
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med til at skabe slægtsskab til den eksisterende og fredede bebyggelse. Ny bebyggelse
placeres på en måde, så der i videst muligt omfang skabes udsigt til fjorden.

Arkitektur Byrum og
landskab

Området udgør mødet mellem den tætte midtby og de grønne områder langs fjorden. Dette
afspejles i den nye bydels landskabskoncept således at den vestlige del af området har en
mere grøn karakter og den østlige, med de fredede bygninger og store industrielle byrum er
mere urban i udtrykket. Samme princip findes i havnefronten som bliver meget grøn i
overgangen til Fjordmarken ved jernbanebroen.

Områdets fremtidige
udtryk skal afspejle
områdets særlige
industriarkitektur

I forhold til lyssætning er det intentionen, at belysningen i områderne langs havnefronten
skal medvirke til at danne en visuel helhed og styrke byens identitet. Det eksisterende
lysskilt med Aalborg Akvavit skal bevares, både pga. dets historiske fortælleværdi, men
også fordi det bidrager til storbystemningen. Ny belysning i området skal være med til at
underbygge den industrielle karakter. Herudover vil en velovervejet belysning af
promenaden kunne sikre en sammenhæng til de omkringliggende havneområder.

Ny bebyggelse skal
placeres under
hensyntagen til det
oprindelige byggeri og i
en arkitektur og
kvalitet, der matcher de
fredede
produktionsbygningers
fine detaljering.

Ved ny bebyggelse skal
det sikres, at området
som helhed fremstår
varierende i forhold
til bygningesvoluminer,
bygningshøjder og
udtryk.

Kulturhistoriske spor
skal sikres.

Identifikationsskabende
elementer skal bevares.

Udsigten til Limfjorden
fra C.A. Olesensgade
må ikke sløres.
Ø. De markante bygningsvoluminer, gangbroen og den høje
skorsten er nogle af de særlige kendetegn ved området.
Th.ø. Den røde markering angiver de fredede produktionsbygninger.
Illustration: Kulturstyrelsen
Th.n. Lysskiltet på de oprindelige produktionsbygninger er med til at
styrke områdets fortælleværdi, samtidig med at det bidrager til
storbystemningen langs havnefronten.

Ny bebyggelse skal så
vidt muligt sikres kig
til Limjorden

Kvalitetsfyldte og
grønne opholdsarealer
prioriteres højt.

Området er udpeget som værdifuldt kulturmiljø, jf. retningslinje 5.2.1. Derfor skal en
omdannelse af området ske på en måde, så de særlige kvaliteter i området underbygges i
forhold til materialevalg, befæstelser, bygningsvoluminer, særlige byrumsdannelser, mv.
Nærmere krav til omdannelsen fastlægges i en lokalplan for området.
Der er i området bygninger, som er registreret som bevaringsværdige jf. retningslinje
5.2.3. De konkrete konsekvenser af udpegningen fastlægges i en lokalplan for området.
Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for tætbyområdet i Aalborg og
Nørresundby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre
områder. Se "Brug Byen - Vejledning for skilte, gader og pladser".

Arealet langs
havnefronten skal
udformes på en måde,
så der opnås en god
sammenhæng med de
tilstødende
havnearealer.

Lyssætning: særlige
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Der er udarbejdet et kvalitetsprogram for Spritfabrikkens område, som skal være med til
at understøtte en fælles identitet og sammenhæng i området.

Trafik - Veje og stier
Der skal sikres en hensigtsmæssig trafikal tilslutning til det overordnede vejnet.

hensyn til den samlede
oplevelse fra fjordsiden
samt til områdets
identitet.

Fredede og
bevaringsværdige
enkeltbygninger, se
retningslinje 5.2.3.

Parkering skal primært være under terræn.
Der skal sikres offentlig adgang til havnearealer/-promenade som led i en ubrudt, rekreativ
stiforbindelse langs fjorden.

Trafik - Veje og
stier
Stiforbindelser skal
sikres. Se
illustrationsplan.

13-02-2017
Der skal sikres offentlig
adgang til
havnearealer/-promenade
som led i en ubrudt,
rekreativ forbindelse
langs fjorden.

Vejadgang til området
skal ske fra Strandvejen.

Parkering i
overensstemmelse med
Bilag F.

Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.

Zoneforhold
Byzone.
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KOMMUNEPLAN
Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer
Anvendelse

1.3.R1 Søheltens Have m.fl.

Fritidsformål
Rekreative formål
Parkering

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

Byggemuligheder
Kun mindre bygninger
og anlæg, som er
nødvendige for
områdets anvendelse.

Etager: Max. 1.

Højde: Max. 5 m.

Miljø
Vejledende
grænseværdier for støj
fra erhverv, se
retningslinje 4.1.3

Grænseværdier for støj
og vibrationer fra
jernbanen, se
retningslinje 13.3.

Mål
Målet er at anvende området til rekreative
formål og fritidsformål, samt at bevare og bygge
videre på de havearkitektoniske kvaliteter i
området.
Der skal sikres stier på langs og på tværs i
området for at forbinde den bagvedliggende by
og Limfjorden med de rekreative
friluftsaktiviteter, der knytter sig hertil.
Samtidig er det væsentligt at sikre de visuelle
forbindelser. Fx har der tidligere været et langt
kig fra Ryesgade ned til roklubbens fine bygning.
Ved en evt. omlægning af bådoplag skal denne
udsigt søges reetableret.

Partier fra Søheltenes Have.
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Der skal ligeledes sikres stiforbindelse til de
vestfor liggende rekreative områder, der indgår i
Vestbyens Fjordpark.

Miljø
Området er belastet af støj fra Boform og Mathis.

Arkitektur - Byrum og landskab
Området er en del af en overordnet tværgående landskabskile, der strækker sig fra
jernbanebroen i øst til fjordengene i vest.
Fjordmarken er Vestbyens bypark, cirkusplads og festplads ved særlige lejligheder. De store
cirkulære træplantninger er rumskabende og bevaringsværdige.
Søheltenes have er et fint disponeret haveanlæg, der blev etableret i midten af 1990érne i
et samarbejde med områdets beboere. Anlægget opdeles af stiforbindelser på langs og på
tværs og kendetegnes ved terræn- og beplantningsmæssigt varierede rum med en mere
intim karakter.

Arkitektur Byrum og
landskab
Markant beplantning
skal bevares.

Havearkitektoniske
kvaliteter skal bevares.

Parkeringspladser skal
fremstå grønne.

Bebyggelse skal i
formsprog og
materialevalg tilpasses
beliggenheden ved
fjorden.

Ved etablering af evt.
beplantning og mindre
bygninger skal
udsigten fra de
bagvedliggende
tværveje tilgodeses.

Området mellem Vestre Fjordvej og Suensonsgade omfatter det grønne areal vest og
syd for produktionsvirksomheden, som er uden havnerealtion såvel i sin udformning som
anvendelse. En landskabelig bearbejdning af arealet, evt. med opførelse af mindre bygninger
med relation til stedet og havneområdets faciliteter kunne styrke hele havneområdets
Det lange kig fra Vestre
Fjordvej,
rekreative kvaliteter.
Suensonsgade og
Ryesgade til området
ved Limfjorden må
ikke sløres.

Trafik - Veje og
stier
Stiforbindelser skal
sikres, se
illustrationsplan.

Parkering i
overensstemmelse med
Bilag F.
Th.ø. Fra Søheltens have.
Th.n. Fjordmarken er bydelens festplads.

Teknisk
forsyning
Betinget
fjernvarmepligt.

Trafik - Veje og stier
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Til sikring af bymiljøet i Vestbyen er der jf. Vejudbygningsplanen planlagt en ombygning af
Strandvejen-Peder Skrams Gade og Vestre Fjordvej, hvor et smallere profil skal være med
til at styrke sammenhængen i området og forbindelsen til Limfjorden.
13-02-2017
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KOMMUNEPLAN
Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer

1.3.T1 Nærbanestation og jernbane

Anvendelse
Teknisk anlæg
Transport o.l.
(togdrift)

Kystsikringsanlæg

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

Byggemuligheder
Kun mindre bygninger
og anlæg, som er
nødvendige for
områdets anvendelse.

Etager: Max. 2 ved
nærbanestation.

Højde: Max. 7,5 m,
elevatortårn dog op til
10 m.

Miljø
Miljøklasse 2-3, se
Bilag A.

Mål
Området skal fortsat kunne anvendes til banedrift med tilhørende bygninger og tekniske
anlæg. Området langs banelegemet skal understreges som en grøn forbindelse, mens
nærbanestationens urbane udtryk skal sikres.

Byggemuligheder
Området kan ikke bebygges bortset fra de bygninger og anlæg, der er nødvendige for
områdets anvendelse til nærbanestation og baneareal.
Der kan etableres beplantede støjvolde langs banen af hensyn til de tilstødende områder.
Der kan etableres en vejføring under jernbanen, som forbinder rammeområderne 1.3.T2 og
1.3.D10.
Der kan opføres anlæg til klimasikring langs kysten.
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Der skal sikres en rekreativ forbindelse langs kysten.

Arkitektur Byrum og
landskab

Arkitektur - Byrum og landskab

Nærbanestationens
arkitektonisk høje
standard skal sikres.

Nærbanestationen fremstår som et flot eksempel på nutidig arkitektur, hvor der er kvalitet
i helhed og detalje. Den høje arkitektoniske standard ønskes fastholdt. Tekniske anlæg
knyttet til banedriften i øvrigt, skal placeres og udformes, så de er indpasset harmonisk i
området.

Områderne langs
banelegemet skal
fremstå grønt.

Skiltning må ikke
virke dominerende i
området og skal være
relateret til togdrift o.l.

Tekniske anlæg
placeres og udformes
med respekt for
omgivelserne.

Vestbyens nærbanestation fremtræder med en høj arkitektonisk standard.

Bevaringsværdige
enkeltbygninger, se
retningslinje 5.2.3.

Området langs banelegemet skal ved beplantning understreges som en markant grøn
forbindelse. Hvor det er muligt, kan der etableres beplantede støjvolde af hensyn til de
tilstødende områder.

Trafik - Veje og
stier

Den kommende cykelstiforbindelse langs jernbanebroen skal indpasses i det grønne areal
langs banen i en ubrudt forbindelse.

Stiforbindelser skal
sikres, se
illustrationsplan.

13-02-2017

Der kan etableres en
vejføring under
jernbanen til forsyning
af p-hus.

Parkering i
overensstemmelse med
Bilag F.

Zoneforhold
Byzone.
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KOMMUNEPLAN
Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer

1.3.T2 Kloakforsyning og parkering

Anvendelse
Tekniske anlæg

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

Byggemuligheder
Kloakforsyning:
Etager: max 2.
Højde: max. 13 m
(tryktårn dog max. 16
m).

Parkeringsanlæg:
Etager: max 6
Højde: max. 20 m

Miljø
Miljøklasse 1-4, se
Bilag A.

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til tekniske formål, bl.a. i form af kloakforsyning og
parkeringsanlæg.

Byggemuligheder
Ved udformning af nyt byggeri skal der tages hensyn til den eksisterende
hovedpumpestation ved kloakforsyningen samt en eventuel fremtidig udbygning af denne.

Arkitektur - Byrum og landskab
Ny bebyggelse skal indpasses de landskabelige kvaliteter i området.
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Arkitektur Byrum og
landskab
Visuelle og fysiske
forbindelser mellem
Limfjorden og det
bagvedliggende
byområde skal sikres.

Kloakforsyningens byggeri er præmieret for sin arkitektur

Trafik - Veje og stier
Der skal sikres offentlig adgang gennem området.
Der skal sikres en stiforbindelse gennem området, der skaber forbindelse mellem det grønne
område i Fjordmarken og cykelstiforbindelsen langs jernbanen.
Parkeringsanlægget skal trafikbetjenes fra Spritfabrikkens område, under jernbanen.

Tekniske anlæg
placeres og udformes
med respekt for
omgivelserne.

Trafik - Veje og
stier

13-02-2017 Stiforbindelser skal
sikres, se
illustrationsplan.

Parkering i
overensstemmelse med
Bilag F.

Adgang til det
planlagte
parkeringsanlæg skal
ske under jernbanen fra
rammeområde
1.3.D10.

Zoneforhold
Byzone
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