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Grunde til almene familieboliger
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Nørresundby - Ved Jørgen Berthelsensvej

Plangrundlag
Grundens størrelse
Forslag til bebyggelse
Anslået byggeret
Pris for grunden
Særlige fokuspunkter

Ny lokalplan og kommuneplantillæg kræves
Ca. 11.000m2
BB % 40-50, max 2 etager
4.400m2
2200kr/m2 byggeret ex
moms.
- Se området i sammenhæng med en fremtidig
omdannelse af naboområdet mod øst som bl.a.
rummer Falckstation.
- Være særligt opmærksomme på at binde projektområdet godt sammen med det rekreative
område mod vest med fredsskoven og stisystemet omkring Lindholm Søpark og stiforbindelsen
mellem Forbindelsesvejen og Højvangsvej.
- Bearbejd med udgangspunkt i, at adgangen vil
ske fra Syrenbakken
- Der har været gang i gravearbejder i området i
en længere periode, og der er etableret et teknisk anlæg mod nord – ud mod forbindelsesvejen. Derfor kan der være eventuelle deklarationsbælter der skal tages hensyn til.

Max antal boliger: 55
Max gennemsnitlig boligstørrelse: 60 m2
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Nørresundby - Ved Vangen/Askepotstien (UDGÅET)

Plangrundlag
Grundens størrelse
Forslag til bebyggelse

Anslået byggeret
Pris for grunden
Særlige fokuspunkter

Ny lokalplan og kommuneplantillæg kræves
Ca. 10.000 m2

Fraregnet beplantningsbæltet

I gennemsnit BB% 40, max
2 etager, evt. partielt kun 1
etage
4000 m2
2400kr./m2
- I det sydvestlige hjørne at grunden er der pt. en
klynge træer. Dette hjørne kan i derfor overveje,
om skal anvendes til ophold.
- Beplantningsbæltet mod vangen er tæt bevokset.
Overvej om det skal opretholdes, tyndes ud eller
andet.
- Grunden giver plads til en bebyggelse mere, hvilket i skal hensyn til ift., hvor i forslår Jeres projekt
placeret.

Max antal boliger: 55
Max gennemsnitlig boligstørrelse: 60 m2
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Nørresundby – Ved Amalienborgvej (UDGÅET)

Plangrundlag
Grundens størrelse
Forslag til bebyggelse
Anslået byggeret
Pris for grunden
Særlige fokuspunkter

Ny lokalplan og kommuneplantillæg kræves
8000 m2
BB% 45, maks 2 etager
Ca. 3.600m2
2000kr./m2 byggeret ex
moms
- Der skal fortsat være en stiforbindelse gennem
grunden. Denne skal ikke nødvendigvis placeres
hvor den er nu, men skal tænkes med i Jeres forslag.
- Boligerne skal placeres tættest på Amalienborgvej, altså på den østlige side af den eksisterende
stiforbindelse.
- Erhvervsområdet langs Hjørringvej danner en har
’baggård’ mod grunden – overvej derfor gerne,
om I vil skærme denne udsigt. Herunder overvej,
hvordan parkering skal ligge på grunden.

Max antal boliger: 55
Max gennemsnitlig boligstørrelse: 60 m2

Nørresundby - Ved Gammel Kongevej/E45 udfletning
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Plangrundlag
Grundens størrelse
Forslag til bebyggelse
Anslået byggeret

Pris for grunden
Særlige fokuspunkter

Ny lokalplan og kommuneplantillæg kræves
40.000 m2
I det nordvestlige hjørne af
grunden
Det der er behov for, fx 55
enheder a 60 m2 = 3300
m2

På dette sted bør man
overveje at bygge i højden
(3-5 etager), hvorved byggeriet får tyngde som nabobebyggelsen.

2000-2300 kr. ex moms.
- Området er meget belastet af trafikstøj fra Motorvejen. Aalborg kommune vil under planprocessen
arbejde med etableringen af en støjvold. På trods
af denne støjvold skal i overveje, hvordan støj
påvirker projektet, specielt økonomisk.

Max antal boliger: 55
Max gennemsnitlig boligstørrelse: 60 m2

Klarup – Ved Jørgensmindevej

5/15

Plangrundlag

Grundens størrelse
Anslået byggeret

Pris for grunden

Særlige fokuspunkter

Ny lokalplan kræves – måske også et kommuneplantillæg
Ca. 59.700 m2
Ca. 18.000 m2 ved en
gennemsnitlig BB% på 30
for området som helhed
1800-2000kr./m2 byggeret Prisen skønnet forsigtigt
ex moms.
på grund af dårlige funderingsforhold. Prisen kan
nedjusteres efter geotekniske undersøgelser. Denne
pris skal derfor opfattes
som en maksimumpris.
- Dårlige funderingsforhold betyder at man bør
overveje at have et lille fodaftryk på husene (dvs.
gå i 3 etager).
- Der bør også arbejdes med et grønt område evt.
med regnvandshåndtering i.
- Da grunden er stor skal i tænke ind, at der også
skal gøres plads til andet byggeri.
- Vi ser positivt på nytænkning og alternativer til
parcelhuset.

Max antal boliger: 28
Max gennemsnitlig boligstørrelse: 70 m2

Vadum – Ved Vester Halnevej
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Plangrundlag
Grundens størrelse

Forslag til bebyggelse
Anslået byggeret
Pris for grunden
Særlige fokuspunkter

Ny lokalplan og kommuneplantillæg kræves
Ca. 33.000 m2 (det lysegrønne areal), hele arealet
er ca. 77.500 m2
Tæt-lav i 1-2 etager. Bebyggelsesprocent 30-40
Ca. 11.500 m2 på det lysegrønne område
1800kr./m2 byggeret.
- Afgrænsningen til erhvervsområderne bør begrønnes/ gives landskabelig kvalitet.
- Flyttekæderne og boligmønstret i Vadum kan evt.
understøttes.
- Der er god plads så man kunne overveje at lave
boliger som også er senior-egnede (understøtte
flyttekæde).
- Da grunden er stor skal i tænke ind, at der også
skal gøres plads til andet byggeri.
- Vi ser positivt på nytænkning og alternativer til
parcelhuset.

Max antal boliger: 28
Max gennemsnitlig boligstørrelse: 70 m2

Nibe – Ved Lundevej
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Plangrundlag
Grundens størrelse
Forslag til bebyggelse

Anslået byggeret

Pris for grunden
Særlige fokuspunkter

Ny lokalplan og kommuneplantillæg kræves
20.000 m2
Tæt-lav som rækkehuse,
dobbelthuse eller små
”parcelhuse” på små grunde. 1-2 plan.
Ca. 6000 m2 ved en gennemsnitlig bebyggelsesprocent 30
1800-2000 kr./m2 byggeret
ex moms
- Da grunden er stor skal i tænke ind, at der også
skal gøres plads til andet byggeri.
- Der skal tages udgangspunkt i Kommuneplanrammen
- Vi ser positivt på nytænkning og alternativer til
parcelhuset.

Max antal boliger: 28
Max gennemsnitlig boligstørrelse: 70 m2

Svenstrup – Ved Tingstedet
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Plangrundlag

Grundens størrelse
Forslag til bebyggelse
Anslået byggeret
Pris for grunden
Særlige fokuspunkter

Ny lokalplan kræves – måske også et kommuneplantillæg
16.200 m2
BB % 40, 2 etager
Ca. 6.480 m2
2200-2300kr./m2 byggeret
ex moms.
- Vær specielt opmærksom på målgruppen ift. at
supplere det eksisterende lokale boligmarked.
- Overvej gerne her, om området også på sigt kan
bære små boliger.
- Da grunden er stor skal i tænke ind, at der også
skal gøres plads til andet byggeri.

Max antal boliger: 28
Max gennemsnitlig boligstørrelse: 70 m2

Vester Hassing – Nåleøjet
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Plangrundlag
Grundens
størrelse
Forslag til
bebyggelse
Anslået
byggeret
Pris for
grunden

LP + KP er ok.
6.800 m2
LP
LP
1100kr./m2 byggeret ex moms

OBS: Denne grund er prissat
med udgangspunkt i, at der
kan være nogle geotekniske
udfordringer. Prisen er derfor
endelig.
Aalborg Kommune foretager
geotekniske undersøgelser.

Særlige
Der henvises til gældende planlægning
fokuspunk- http://apps.aalborgkommune.dk/images/teknisk/PLANBYG/lokplan/09/2
ter
_20.pdf
Max antal boliger: 28
Max gennemsnitlig boligstørrelse: 70 m2

Gandrup – Ved Søerne
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Plangrundlag
Grundens
størrelse
Forslag til
bebyggelse
Anslået
byggeret
Pris for
grunden

LP + KP er ok.
20.900 m2
LP
LP
1100kr./m2 byggeret ex moms

OBS: Denne grund er prissat
med udgangspunkt i, at der
kan være nogle geotekniske
udfordringer. Prisen er derfor
endelig.
Aalborg Kommune foretager
geotekniske undersøgelser.

Særlige fokuspunkter

Der henvises til gældende planlægning
http://apps.aalborgkommune.dk/images/teknisk/PLANBYG/LOKPLAN/0
9/9-2-102.pdf
Max antal boliger: 28
Max gennemsnitlig boligstørrelse: 70 m2
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Sulsted – Ved Kuskgårdsvej

Plangrundlag
Grundens
størrelse
Forslag til
bebyggelse
Anslået
byggeret
Pris for
grunden

LP + KP er ok.
27.700 m2 (syd)
LP
LP
1100 kr./m2 byggeret ex moms

OBS: Denne grund er prissat med udgangspunkt i, at
der kan være nogle geotekniske udfordringer. Prisen er
derfor endelig.
Aalborg Kommune foretager
geotekniske undersøgelser.

Særlige fokuspunkter

Der henvises til gældende planlægning
http://apps.aalborgkommune.dk/images/teknisk/PLANBYG/lokplan/05/1
4-007.pdf
Max antal boliger: 28
Max gennemsnitlig boligstørrelse: 70 m2
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Grindsted – Ved Kornelparken (UDGÅET)

Plangrundlag
Grundens
størrelse
Forslag til
bebyggelse
Anslået
byggeret
Pris for
grunden

LP + KP er ok.
9.500 m2
LP
LP

2375 m2

1100 kr. /m2 byggeret ex moms

OBS: Denne grund er prissat med
udgangspunkt i, at der kan være
nogle geotekniske udfordringer.
Prisen er derfor endelig.
Aalborg Kommune foretager geotekniske undersøgelser.
Særlige foDer henvises til gældende planlægning
kuspunkter
http://apps.aalborgkommune.dk/images/teknisk/PLANBYG/lokplan/05/1
5-016.pdf
Max antal boliger: 28
Max gennemsnitlig boligstørrelse: 70 m2
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Annebergvej (NY)
Areal: 5.500m2.
Bebyggelsesprocent 50 = 2750m2 boliger eller i alt ca. 40 boliger a 70m2.
Lokalplanen er under udarbejdelse
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Østre Alle/ Øster Sundby Vej (NY)
Areal: 766 m2
Bebyggelsesprocent skal afklares
Der er ingen gældende lokalplan for området.
Kommuneplanramme 4.1.D1: http://www.aalborgkommuneplan.dk/kommuneplanrammer/oestaalborg/vejgaard/41d1.aspx
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