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Hvad er en startredegørelse?
En startredegørelse er den officielle igangsætning af lokalplanarbejdet. Startredegørelsen, som forelægges
Teknik- og Miljøudvalget, beskriver i korte træk det konkrete projekt eller den problemstilling, der ligger til
grund for, at en bygherre har ønsket at få udarbejdet en lokalplan.
I den politiske drøftelse kan der være en stillingtagen til eksakte problemstillinger, eller det kan fastsættes,
hvilke særlige intentioner, opmærksomhedspunkter eller fokusområder, der er for netop denne plan.
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Afgrænsning af lokalplanområdet. Luftfoto optaget 2012.
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Baggrunden
Siden oktober 2012 har Teknik- og Miljøforvaltningen været i dialog
med, Søren Lucas Wahlgreen (bygherre) om udvikling af et område
langs Ellehammersvej i Vadum og igangsættelse af en lokalplan for
området. Bygherre ønsker at udvikle området til en dagligvarebutik på
ca. 1.000m2 og et boligområde.
Der har generelt i forløbet været enighed mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og bygherre om, at lokalplanområdet bør ses i en større
sammenhæng i Vadum, hvor der i Kommuneplanen er udlagt mulighed
for at udbygge området øst for lokalplanområdet med boliger (se skitse
s.7). Blandt andet er det vigtigt, at den grønne rekreative struktur og
forbindelser for bløde trafikanter indrettes på en måde som muliggør
en fremtidig udbygning mod øst. Derudover har der i hele forløbet været enighed om, at der skal sikres fortov langs Ellehammersvej samt
arealreservation til en ny vej med tilhørende fortov centralt i lokalplanområdet, som både skal forsyne lokalplanområdet samt en eventuel
fremtidig boligbebyggelse øst for lokalplanområdet.
Parkeringsbehov og udlæg af det nødvendige antal parkeringspladser
har været et gennemgående tema i dialogen, og fra Teknik- og Miljøforvaltningens side fremhæves det, at udlæg af parkeringspladser som
udgangspunkt skal tage afsæt i Aalborg Kommunes parkeringsnorm.
Udlæg af flere parkeringspladser end det anbefalede i Aalborg Kommunes parkeringsnorm skal ses i sammenhæng med diskussionen om,
hvordan planen sikrer arealer til byrum og opholdsarealer af høj kvalitet for gående og cyklister.
Derudover ønskes der udarbejdet en robust plan, der sikrer at området
kan udvikles over flere år. I den forbindelse er det nødvendigt at opdele
området i delområder, hvor det sikres, at kravene til bl.a. rekreative
opholdsarealer overholdes på de enkelte delområder. Det er endvidere
væsentligt, at butikken orienterer sig mod Ellehammersvej med indgang og opholdsarealer for gående og cyklister. På den måde fremhæves Ellehammersvej som Vadums hovedgade og butikken fungerer som
en dynamo for byliv langs hovedgaden.
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NORD

Projektet

NORD

Bygherres skitseforslag til indretning af lokalplanområdet med blandt andet boliger og butik.

Skitseforslaget ovenfor viser, bygherres ønske til en overordnet disponering af lokalplanområdet set i sammenhæng med en eventuel fremtidig udbygning af et boligområde øst for lokalplanområdet.
Selve lokalplanområdet opdeles i hhv. et boligområde og et område der
indrettes med en dagligvarebutik.

Stueplan
1. salsplan
Altan
Støjvæg

00
250
Boligvej

160
00

3 m pasage

Bølgende hæk
Græs med blomsterløg
0,5 m rabat
2,0 m fortov
Eksist. træer
2 m forhave mod nord
6 m forhave mod syd

Garage
Læmur m. låge

3 m pasage

Princip for boligernes opbygning - udsnit langs Ellehammersvej

Boligområdet planlægges til 2 etagers bygninger i tæt/lav eller etagebyggeri. Mod Ellehammersvej skaber bebyggelsen og læmure en støjskærm for bebyggelsens private opholdsarealer. Mellem boligbebyggel-
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sen og fortovet etableres et grønt bælte med lav beplantning, som skal
være med til at markere overgangen mellem det offentlige fortov og
boligbebyggelsen.
I forslaget vises 30 boliger udført som etageboliger med en bolig på
terræn – vinkelret derover en 1. sals bolig. Under 1. sals boligerne er
der carport. Over boligen på terræn er der tagterrasse til 1. sals boligen. Grundene er ca. 400 m2.
Boligområdet trafikbetjenes via en ny vejadgang til lokalplanområdet
fra Ellehammersvej. Derudover vil det være muligt for gående og cyklister at passere mellem Ellehammersvej og stikvejene i boligbebyggelsen.
Ideen med boligområdet er at skabe alternative bomuligheder for de af
byens parcelhusejere, som ønsker at flytte i en mindre bolig.
Dagligvarebutikken indrettes med butiksindgang og ankomstarealer
orienteret mod Ellehammersvej. Et bredt fortov langs den nye vejadgang til boligområdet og langs butikkens facade mod Ellehammersvej
skal sikre plads til gående og cyklister. Og et varetorv ved butikkens
indgang sikrer plads til udstilling af butikkens varer. Det brede fortov
og varetorvet er tænkt som et nyt mødested og torv i Vadum. Det er
her man kan drøfte løst og fast, når man tilfældigt mødes efter dagens
indkøb. Samtidigt er det muligt at parkere nær butikkens indgang.
Der er vejadgang til parkeringspladsen og butikken fra Ellehammersvej.
Vareindlevering foregår øst for butikken via en varegård som er orienteret væk fra den fremtidige boligbebyggelse mod nord.

Lokalplanområdet

billeder ovenfor: Udsnit af lokalplanområdet set fra Ellehammersvej

Lokalplanområdet ligger ved Ellehammersvej i den sydlige del af Vadum. Området der omfatter matriklerne 16cb, 16bp, og 16bo, er på ca.
18.900m2 og ligger i byzone. Mod vest afgrænses området af Vadums
hovedvej Ellehammersvej og mod øst grænser området op til matrikel
16a, hvor der er mulighed for at udvide med ny boligbebyggelse. Mod
syd grænser området op til et eksisterende bilværksted med tilhørende
privatbolig og mod nord afgrænses området af Vadum Kirkecenter.
Området omfatter ejendommene Ellehammersvej 8, 10 og 12. Elle-
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hammersvej 8 er et ubebygget grundareal. Ellehammersvej 10 er bebygget med blandet bolig og erhvervsbyggeri, og huser blandt andet
Vadum Genbrugscenter. Ellehammersvej 12 er bebygget med kontorog lagerbygninger (har tidligere været ugebladsdistribution).
En del af lokalplanområdet fremstår i dag som et ”hul” i en ellers
sammenhængende bebyggelse langs Ellehammersvej pga. sin åbne
karakter, vildtvoksende græs og manglende fortov. En realisering af
lokalplanen vil lukke hullet og bidrage til at styrke indtrykket af Ellehammersvej som byens hovedgade. med en sluttet rand af bebyggelse
og byrum.

Eksisterende planforhold
Kommuneplan

5.1.O1

5.1.B3

5.1.R2
5.1.B1

5.1.O2

5.9.N8

5.1.H1

Lokalplan
5-1-103

5.1.D1

5.1.T1

Kortet til venstre viser de gældende kommuneplanrammer. Kortet til højre viser
en principskitse af hvordan området øst for lokalplanområdet kan udstykkes til
boligbebyggelse. Området skal vejbetjenes fra Ellehammersvej. Det stiplede
orange felt angiver den foreslåede afgrænsning af lokalplan 5-1-103.

I kommuneplanens hovedstruktur er Vadum udlagt som serviceby med
et mindre vækstpotentiale.
Lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanens rammeområde
5.1.D.1 Ellehammersvej ,som er et blandet bolig- og erhvervsområde.
Lokalplanen vil være i overenstemmelse hermed.
I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 5-1-103 er det vigtigt at der
sikres et areal til vejbetjening af et fremtidigt boligområde øst for lokalplanområdets afgrænsning.
Det er et overordnet mål for Ellehammersvej at gaden skal styrkes
som byens hovedgade og bebyggelsens fremtoning og indretningen af
udearealerne skal være medvirkende til at gøre strækningen til en attraktiv og indbydende del af byen. Blandt andet lægges der vægt på
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at de eksisterende allétræer langs Ellehammersvej så vidt muligt skal
opretholdes.
Eksisterende lokalplan

Hele området er lokalplanlagt og omfattet af lokalplan 13-002 Kirke og
erhvervsområde Ellehammersvej, Vadum. Lokalplanen udlægger området til hhv. offentligt område og erhvervsområde.
Med vedtagelsen af den nye lokalplan, vil den ovennævnte lokalplan
blive aflyst for det område, der er omfattet af den nye lokalplan.

Intentioner og opmærksomhedspunkter i lokalplanforslaget
Arkitektur og Byrum

I det indsendte skitsemateriale er der ikke redegjort for det arkitektoniske udtryk i det fremtidige byggeri. I den videre lokalplanproces vil
der blive lagt vægt på at få belyst, hvilket arkitektonisk udtryk der skal
tilstræbes ved opførelse af nybyggeri i lokalplanområdet, for så vidt angår arkitektur og materialevalg.
Det er vigtigt at der skabes et godt byrum for gående og cyklister og
sammenhæng mellem dagligvarebutikken og byens hovedgade Ellehammersvej. Dagligvarebutikken vil blive et markant element i bybilledet og et mødested i byen. Derfor kommer butikken til at spille en
vigtig rolle i gaderummet langs Ellehammersvej.

Opholdsarealer

Miljø

For at understøtte oplevelsen af Ellehammersvej som Vadums hovedgade, er det vigtigt at de opholdsarealer, der etableres mellem dagligvarebutikken og Ellehammersvej, bliver af høj kvalitet.

Udgangspunktet for nye boligområder er, at støjkravene for virksomhedsstøj og trafikstøj skal overholdes. Der skal være særligt fokus på
støj fra dagligvarebutikken i forhold til de nye boliger samt trafikstøj fra
Ellehammersvej også i forhold til de nye boliger. Støjkravene gælder
også for udendørs opholdsarealer.
Området er i dag fælleskloakeret, og der findes et overløbsbygværk i
randzonen til lokalplanen. Derfor skal der være fokus på lokal håndtering af regnvand (LAR). F.eks. ved etablering af regnvandssø eller lignende som også kan fungere som et rekreativt element i bybilledet.
Der bør i lokalplanen sættes fokus på energioptimering bl.a. ved, at
nybyggeriet skal etableres som lavenergibyggeri.
Lokalplanen er med til at fortætte byen, hvorfor lokalplanen skal have
fokus på at optimere betingelserne for at benytte cykel og den kollektive trafik.
Området er uafklaret i forhold til jordforurening. Derfor bør dette have
fokus i lokalplanarbejdet.
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Forsyning

Beplantningsprincipper

Aalborg Forsyning, Kloak A/S har oplyst, at Aalborg Forsyning, Kloak
A/S har en regnvandsledning liggende på Ellehammersvej 10. En bygning på Ellehammersvej 10 afleder overfladevand til denne ledning.
Ledningen er tinglyst, og det tinglyste deklarationsbælte skal respekteres. Såfremt alle tilslutninger til den pågældende ledning fjernes, kan
ledningen sløjfes.

Det er en styrke i det fremsendte dispositionsforslag at de eksisterende
allétræer bevares, og der plantes vejtræer langs den foreslåede forbindelsesvej mellem Ellehammersvej og boligområdet.
De eksisterende vejtræer langs grunden er plantet under meget dårlige vækstforhold. I Vadum opleves der generelt en fin sammenhæng
i vejtræerne, og det vil kun give mening og sammenhæng med resten
af byen at beholde denne prioritering. Det anbefales, at der planlægges
nye træer med bedre vækstforhold end de eksisterende, eller der gøres
en særlig indsats i planlægningen og under anlægsfasen for at beholde
de eksisterende træer.
Den nuværende art er røn, hvilket fint kan videreføres som art, da det
vil skabe en sammenhæng med resten af byens vejtræer.
Der bør etableres en grøn afskærmning i form af træer, evt. også buske
mellem butik og området øst for butikken. I første omgang af hensyn
til kanten med det åbne land, senere af hensyn til evt. kommende boliger.

Infrastruktur

Der skal udarbejdes en frivillig udbygningsaftale mellem Bygherre og
Trafik & Veje, Aalborg Kommune om etablering af fortov langs Ellehammersvej i forbindelse med lokalplanen.
I forbindelse med udlæg af parkeringspladser er det som udgangspunkt
Aalborg Kommunes parkeringsnorm der er gældende. Udlæg af flere
parkeringspladser end det angivne i Aalborg Kommunes parkeringsnorm skal ses i sammenhæng med diskussionen om, hvordan planen
sikrer arealer til byrum og opholdsarealer af høj kvalitet for gående og
cyklister.

Anbefaling
Det anbefales at lokalplanlægningen sættes i gang på følgende præmisser:
At der sikres gode vilkår for bløde trafikanter i form af fortove og stiforbindelser samt fælles opholdsarealer af høj kvalitet.
At der i forbindelse med etablering af fortov langs Ellehammersvej, skal
udarbejdes en frivillig udbygningsaftale mellem Bygherre og Trafik &
Veje, Aalborg Kommune.
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At der sikres udviklingsmuligheder for en fremtidig boligbebyggelse øst
for lokalplanområdet.
I øvrigt anbefales det, at der udarbejdes en lokalplan med baggrund i
ovenstående opmærksomhedspunkter.

Bæredygtighedsprofil
Alle blade i Bæredygtighedsblomsten vægtes – dog anbefales et særligt
fokus på natur, miljø, økonomi og social bæredygtighed.

Social

Lokale
værdier

Natur
Miljø
Økonomi

Miljø:
Fremkommelighed og adgangsforhold for gående, cyklister og brugere
af den kollektive trafik.
Støjgener fra butik og trafik.
Økonomi:
Fortætning og udvikling af en mindre oplandsby.
Natur:
Den grønne kant mod Ellehammersvej.
Anvendelse af grønne løsninger til lokal håndtering af regnvand (LAR),
som også kan anvendes som også kan fungere som et rekreativt element i byen.
Social:
Lokal dagligvareforsyning.
Mødesteder.
Forbindelser og tilgængelighed for alle.
Lokale værdier:
Bestemmelser der udmønter den arkitektoniske vision for området.
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