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Startredegørelse
Den sydvestlige del af Eternitten og Vandværksparken

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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Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2012.
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Den sydvestlige del af Eternitten og Vandværksparken

Startredegørelse
Den sydvestlige del af Eternitten og Vandværksparken
Baggrund
Omdannelsen af Eternitten til en ny bydel er i fuld gang. Senest har
Søren Enggaard A/S i medio 2012 købt det sidste sydlige delområde
mod Sønderbro og Vandværksparken med henblik på planlægning og
omdannelse. Der blev dog samtidig indgået en 5-årig lejeaftale på Færdigvarelageret ved Sønderbro, som sikrer at Cembrit i en periode kan
fastholde deres aktiviteter og arbejdspladser i Aalborg.
Uanset at der vil blive tale om en etapevis udvikling over en længere
årrække, ønsker grundejer at få fastlagt udviklingsperspektivet for
restarealet som helhed i en lokalplan. I den forbindelse ser forvaltningen en mulighed for at styrke sammenhængen mellem byen, Eternitten
og den lidt hengemte Vandværkspark. Forvaltningen har desuden et
konkret ønske om at placere en ny midtby-børnehave i lokalplanområdet. Endelig er der fra både Søren Enggaard A/S og Calum A/S ønsker
om en udvidelse af bydelscenteret, så der kan etableres flere butikker i
området.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet har et areal på ca. 14 ha., og det omfatter Vandværksparken, Eternittens færdigvarelager mod Sønderbro samt det
delområde hvor Eternitfabrikkens produktion af Siporex-byggematerialer fandt sted.
Vandværksparken er et eksisterende grønt område som også stadigspiller en stor rolle som "teknisk anlæg" ifht. Aalborgs vandforsyning.
Området, hvor Siporexfabrikken lå, fremstår stort set ryddet bortset fra
to nyere fabrikshaller, hvoraf den ene huser Leos Legeland. Landskabet

Skråfoto fra nordøst (2013), der
viser lokalplanområdet set i sammenhæng med resten af Eternitten
og omgivende veje.
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er kraftigt præget af tidligere tiders kridtgravning. Tættest på Sønderbro er det de eksisterende lagerhaller som præger området.

Idéskitser - Eternitten
Grundejer ønsker mulighed for en etapevis omdannelse af Eternittens
sydvestlige del, og at lokalplanredskabet udvikles til at kunne håndtere
dette. Det hænger sammen med forventningen om at Leos Legeland og
Cembrit i en årrække fremover fortsat vil være brugere i området. Det
betyder fx også at der ønskes mulighed for at uudnyttede delområder
løbende kan bringes i spil på en fleksibel måde til gavn for bydelens liv.

Principdiagrammer: Byggefelter
omking en blå/grøn kile. (ovenfor)
Bebyggelsesskala og anvendelse
(nedenfor).

Nederst: Et volumenstudie af den
ønskede byggemulighed set i sammenhæng med terræn og naboområder. (Retning: fra nordvest)

Som et forarbejde til lokalplanen har COWI for grundejer udarbejdet
nogle idéskitser og volumenstudier, der illustrerer deres ønsker til lokalplanindholdet. Man ønsker et byområde med et markant grønt præg
- blandt andet i form af en grøn kile, som også håndterer lokal afledning af regnvand.
Bebyggelsesprincippet kan beskrives med en stigende tæthed og voksende "fodaftryk" fra sydøst mod vest og nord, som så kulminerer i
området langs Poul Larsen Vej og Sønderbro. Derved tænkes skabt et
stærkt byarkitektonisk modspil til den markante vandbakke mod syd.
Skalamæssigt tænkes et spænd fra 1 til 9 etager. Der ønskes et område med mulighed for blandet bymæssig anvendelse - hvor dog boliger
har hovedvægten i den indre østligste del, og erhverv har hovedvægten i den vestligste del mod Sønderbro. Parkering tænker grundejer
primært løst som fladeparkering.

nområde

Lokalpla

bro

der

Søn
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Eksisterende planer og bindinger
Kommuneplan

Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 4.2.D3, der
er udlagt til blandet bymæssig anvendelse, 4.2.H3, som er udlagt til
miljøvenligt erhvervsområde, og 4.2.T3, der kan anvendes til tekniske
anlæg og rekreative formål.
Kommuneplanrammerne har efterhånden nogle år på bagen, og der
lægges op til som en del af lokalplanprocessen også at give kommuneplanrammerne et serviceeftersyn set i forhold til at sikre tidssvarende
anvendelses- og byggemuligheder.

Kommuneplanrammer og afgrænset bydelscenter.

Det afgrænsede bydelscenter på Eternitgrunden er beliggende omkring
den centrale bygade (Alexander Foss Gade), og formålet med bydelscenteret er blandt andet at skabe et stærkt og centralt beliggende omdrejningspunkt for den nye bydels dagligliv. Med Føtex, Netto og en
kommende Fakta er den samlede arealrummelighed i det udlagte bydelscenter imidlertid brugt op. Grundejerønsket om mulighed for yderligere detailhandel forudsætter en ændring af det i kommuneplanen afgrænsede bydelscenter samt en forhøjelse af den samlede arealramme
for detailhandel.

Intentioner og opmærksomhedspunkter
Sammenhæng med helheden

Der blev i 2012 gennemført en midtvejsevaluering af byomdannelsen
på Eternitten. Her var anbefalingen blandt andet at der fremadrettet
sættes ekstra fokus på "sammenhænge" og det at Eternitten som helhed bliver en velfungerende bydel. I forlængelse her af er det fx vigtigt
at anvendelsen i det nye lokalplanområde er med til at understøtte og
komplementere eksisterende funktioner i området.
Som det fremgår af kortet på næste side er det især ungdomsboliger,
detailhandel og kontorerhverv, der er realiseret eller er på vej på Eternitten. For at komme mere i retning af en helstøbt bydel savnes fx børnepasning, uddannelsesinstitutioner, mere privat service og alternative
boligtyper.
Fordi Eternitten omdannes i etaper og i samarbejde med forskellige
grundejere er der også et stort behov for løbende at holde fokus på at
sikre "de gode helheder". Konkret tænkes fx på:
• helhedsoplevelsen af ankomsten ad Poul Larsens vej og Sønderbro,
• sammenhæng mellem bebyggelser på tværs af matrikelskel,
• grønne sammenhænge i nærområdet og ifht. Aalborg som helhed.

Nye boligformer

Eternitten har en unik midtbynær og dog landskabelig beliggenhed.
Det anbefales derfor at sætte fokus på udvikling af nye måder at bo på
i byen og i en grøn/blå sammenhæng. Særligt interessante målgrupper er de unge nyetablerede veluddannede familier, som måske netop
er flyttet ud af en ungdomsbolig samt den hurtigt voksende gruppe af
seniorer.
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Lokalplanerne for de øvrige lokalplanlagte delområder er p.t. under realisering. Der er især mange ungdomsboliger, familieboliger, butikker og kontorerhverv på vej i området. Der bør være fokus på, at funktioner i det nye lokalplanområde
supplerer det eksisterende og derved er med til at gøre Eternitten til en helstøbt bydel samlet set.
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Detailhandel

Pga. ønsket om yderligere detailhandel i området har Søren Enggaard
A/S bedt COWI om en vurdering af den aktuelle detailhandelssituation i
Eternit-området.
Ifølge COWIs vurdering er der i den aktuelle situation en god balance
mellem udbud og forventet forbrugsgrundlag. Ved etablering af yderligere dagligvarehandel vurderes det umiddelbart, at forholdet mellem
lokalt forbrugsgrundlag og omsætning vil være på smertegrænsen ift.
en bæredygtig arealomsætning. Udvidelse af rammen for bydelscenteret kan altså måske få konsekvenser i form af vigende omsætning i
eksisterende butikker og nabobydelscentre.

Den gule cirkel markerer den ønskede udvidelse af bydelscenteret
mod syd.

Det kridtgravede landskab

Man kan imidlertid - ud fra byplanmæssige betragtninger - argumentere for at sydsiden af ankomstpladsen ved Poul Larsens Vej er en naturlig afrunding af det eksisterende bydelscenter. Ligeledes kan en udvidelse af antallet af etagemeter til detailhandel i centeret skabe mulighed for flere små udvalgsvarebutikker og dermed byliv langs Alexander
Foss Gade.
Der lægges op til at lokalplanen følges af et kommuneplantillæg for
bydelscenteret. Men før der kan træffes beslutning om tillæggets indhold er der behov for en egentlig detailhandelsanalyse, som belyser det
lokale forbrugsgrundlag i forhold til det eksisterende udbud af butikker
på Eternitten og i nabobydele. Analysen skal desuden anskueliggøre
konsekvenserne af en udvidelse set ifht. bymiljø og trafikafvikling.

Landskabet i området bærer tydelige præg af den kridtgravning, som
fandt sted ifm. eternitproduktion. Der er således betydelige terrænspring lokalt i området, og landskabet er karakteriseret ved en klar
opdeling i plateauer og skrænter.

Kote 14

Kote 4

Kote 7
Luftfoto med højdekurver.
Området med færdigvarelageret
ligger i kote ca. 4, mens den indre,
østlige del af området ligger på et

Kote 12

Kote 41

plateau i kote ca. 7. Karakteristisk
for dette plateau er de tilgrænsende skrænter, der giver markante
lokale terrænspring - fx på helt op
til 41 m i Vandværksparken.

December 2013 • Side 8

Startredegørelse
Den sydvestlige del af Eternitten og Vandværksparken

Landskabet giver særlige forudsætninger for fremtidige anvendelser
og bebyggelser bl.a. ift. lys/skyggeforhold samt indblik fra omgivende
bebyggelse.
Værdifuld kulturarv

Siporexfabrikken og Råvarelageret var i kommuneplanen udpeget som
potentiel værdifuld kulturarv. Blandt andet pga. tiltagende forfald har
udvalget dog besluttet at frafalde bevaringskravet, hvorfor bygningerne
blev revet ned i efteråret 2013.

(4)
(1)

(2)

(2)

(3)

(2)

(5)

Værdifuld kulturarv som bør belyses i lokalplanprocessen:
• Del af færdigvarelageret (1)
• Samspil mellem landskab og
vejstrukturer i flere planer. (2)
• Det kridtgravede landskab med
skrænter og plateauer (3),
• Beplantning fra Blegkilde (4)
• Vandværksparken og historien
om Aalborgs vand (5).

Skygge fra skrænten

Trafik og trafikstøj

Også en del af færdigvarelageret er udpeget som potentiel værdifuld
kulturarv, især pga. de indre rumlige kvaliteter, som lysindfaldet fra
shedtaget skaber. Grundejer ser bygningsbevaring som en vanskelig
og unødig binding set i forhold til det ønskede udviklingsperspektiv for
området. Forvaltningen anbefaler, at der i forbindelse med lokalplanprocessen sker en realitetsvurdering af bygningerne med henblik på at
afklare om de skal nedrives eller bevares delvist.
Noget af det virkeligt interessante er også den historie, der ligger i det
dramatiske landskab og sammensmeltningen med adgangsveje i flere
planer. Hermed formidles den logistiske historik og industriens indhug
i kridtbakken meget tydeligt. Det bør belyses hvordan disse strukturer
kan bevares og genbruges fx i rekreativ sammenhæng.
Sidst men ikke mindst er der en væsentlig historie om det grønne og
vandet, som bør videreføres. Tidligere var der et kildevæld, som var en
del af grundlaget for Aalborgs vandforsyning. I færdigvarelagerets område lå tidligere parken Blegkilde, hvor procesvand fra Eternitfabrikken
blev udnyttet til et vandelement. Syd for ligger det gamle vandværk,
der nu fungerer som museum og Vandværksparken, hvor der blandt
andet er nogle fine underjordiske rum i form af tidligere vandtanke,
som måske kunne bringes i spil til nye formål. Vandværksparken er
desuden registreret som beskyttet natur (overdrev).

Arkitektfirmaet Cebra har i forbindelse med et tidligere skitseprojekt
vist konsekvenserne af de særlige terrænforhold i området. Den høje
skrænt mod Vandværksparken kaster især i vinterhalvåret store skygger ind i området. På illustrationen til venstre viser den stiplede gule
indramning det optimale byggefelt for boliger og andre lyskrævende
anvendelser set ifht. skyggeforhold. Dette bør være et opmærksomhedspunkt i lokalplanens disponering af området.

Trafik til og fra området forventes afviklet via Poul Larsens Vej til Sønderbro. Søren Enggaard A/S har bedt COWI vurdere, om den nu ønskede udbygning vil ændre trafikbelastningen af det planlagte vejnet. Helt
overordnet er konklusionen at den tænkte udbygning ikke vil medføre
væsentlige ændringer af forudsætningerne. Der skal kigges nærmere
på konkrete vejbetjeningsløsninger i lokalplanprocessen.
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Lokalplanområdet er påvirket af trafikstøj fra Sønderbro og Poul Larsens Vej, Forud for lokalplanarbejdet skal støjkonsekvenserne beregnes, således at anvendelser, bebyggelser, opholdsarealer mv. kan placeres og indrettes, så støjgenerne fra trafikken minimeres.
Støj fra erhverv

Orienterende beregning af erhvervsstøj fra Cembrits lastbiltransporter (morgentimen, kl. 6-7).

Jordforurening

Der foreligger ikke miljøgodkendelse af Cembrit's aktiviteter i og omkring færdigvarelageret. Det vurderes derfor, at evt. miljøpåvirkning
primært er relateret til støj fra lasttransporter ind og ud af virksomheden, bl.a. fordi håndteringen af produkter overvejende foregår i bygninger.
Ifølge oplysninger fra Cembrit var der i 2012 en trafik på i gennemsnit
25 lastbiler pr. dag (i tidsrummet kl. 6-16, fredag dog 6-15). På den
baggrund er der foretaget en orienterende beregning af støjen herfra.
Det vurderes umiddelbart, at støjgrænseværdierne uden problemer kan
overholdes på arealerne øst for færdigvarelageret i dagperioden, mens
der vil være en overskridelse i morgentimen.

Det tidligere erhvervsareal er kortlagt efter jordforureningsloven.
Grundejer er i gang med at foretage en muldafdækning og tilplantning
af ubefæstede flader blandt andet for at eliminere støvudvikling. Herefter tænkes ubenyttede grønne arealer midlertidigt stillet til rådighed for
beboerne til rekreative formål.

Anbefalinger
Fordi omdannelsen har et langt tidsperspektiv og udbygningstakten
er kompleks, anbefales det, at der i udformningen af lokalplanens bestemmelser indarbejdes en vis fleksibilitet og fokus på holdbarhed over
tid. Byplanmæssigt anbefaler forvaltningen, at lokalplanarbejdet baseres på følgende overordnede principper og supplerende undersøgelser:
Planen skal præges af en stærk grøn og blå vision
• Den grønne vandværkspark skal bringes i spil - som en tilgængelig
rekreativ mulighed, som et stykke stedstypisk natur, som landskabskulisse og som en grøn byport til den tætte by. Den rekreative brug må dog ikke hindre en fortsat udnyttelse til tekniske formål
i relation til Aalborg Kommunes vandforsyning.
• Lokal regnvandsafledning skal integreres som synlige landskabelige
og rekreative elementer på Eternitten.
• Området skal generelt fremstå grønt. Uudnyttede delarealer begrønnes og indrettes til midlertidige rekreative områder.
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Bebyggelser og anvendelser skal skabe en gode helheder
• Områdets fremtidige anvendelser skal komplementere omgivende
områder, så Eternitten samlet set bliver en "helstøbt" bydel. Tætbydelen skal være blandet bymæssig anvendelse, mens forstadsTætby
delen prioriteres til boliger og institutioner.
• For at fremme fortætning kan den samlede byggemulighed evt.
øges set i sammenhæng med gældende kommuneplanrammer.
Forudsætningen er at trafikafviklingen til/fra området samt parkeringsbehov kan løses uden at gå på kompromis med den grønne
vision.
• Bebyggelsesskalaen skal afstemmes efter terrænforhold og samForstad
menhæng med naboområder. I tætby-delen tænkes som udgangspunkt bebyggelse i 2-7 etager. I forstads-delen 1-4 etager.
• Områdets bebyggelsesstruktur, -skala og -tæthed skal generelt
vurderes nærmere i forbindelse med lokalplanprocessen, blandt
andet ved at visualisere relevante helheder og sammenhænge. Her
skal det fx også vurderes, om der på udvalgte steder kan bygges
op til 9 etager.
• Endelig skal det også belyses hvordan værdifuld kulturarv kan integreres og derved medvirke til at skabe helheder med identitet og
karakter.
Bæredygtige trafikløsninger for biler, cyklister og gående
•

•

•

Bæredygtighedsprofil

Lokalplanen skal sikre gode stiforbindelser mellem Vandværksparken og Eternitten. Den skal også sikre god forbindelse for bløde
trafikanter mellem lokalplanområdet, resten af Eternitten og den
omgivende by. Herunder adgang til kollektiv trafik.
I lokalplanprocessen skal der sættes fokus på nytænkning hvad
angår vejbetjeningsløsninger. Her lægges der vægt på at skabe
menneskevenlige gaderum og/eller landskabsintegrerede, grønne
vejforløb.
Det skal belyses hvordan der kan tænkes nyt ift. parkeringsløsninger - herunder alternativer til fladeparkering.

Alle blade i bæredygtighedsblomsten vægtes - dog anbefales et særligt
fokus på natur, miljø og social bæredygtighed.
•

•

•

Natur: Den grønne og blå vision, stedets naturgivne landskabelige
og rekreative potentialer (Vandværksparken, kridtgravslandskab,
vand mv.)
Miljø: landskabstilpasset fortætning, LAR-løsninger, sol- og skyggeforhold, energioptimering af byggeri, sundhedsmæssigt forsvarlig
håndtering af forurenet jord, stier, sammenhæng med kollektiv
trafik.
Social: Arkitektur og byrum for mennesker, supplerende service,
nye rekreative aktivitetsmuligheder, forbindelser og tilgængelighed
for alle.
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