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Startredegørelse
Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Nibe

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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Ansøgers ønske om afgrænsning af lokalplanområdet. Luftfoto optaget 2012.
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Baggrunden
Menighedsrådet for Nibe og Vokslev sogn ønsker at opføre en ny sognegård i umiddelbar nærhed af Nibe Kirke.
I forbindelse med projektet er der indgået en betinget salgsaftale mellem Aalborg Kommune og Nibe Menighedsråd om køb af matr. nr 33 c,
Nibe Bygrunde beliggende Stenvej 3. I salgsaftalen er det en forudsætning for køber, at der kan opføres et sognegårdsprojekt. Kirkestræde 6
er ligeledes opkøbt for at indgå i projektet.
Området er i dag omfattet af to lokalplaner, L 73 fra 2000 og L 88 fra
2006, og snitfladerne mellem dem er ikke klare.

Projektet
Byggeriet skal i fremtiden danne rammen om en sognegård for Nibe og
Vokslev sogne. Sognegården skal bidrage til det eksisterende bymiljø
og fungere som et mødested for Nibes borgere. Bebyggelsen har et
bruttoetageareal på 715 m2 fordelt på 1½ plan.
Sognegården opføres som en traditionel bygning med sadeltag. Bygningens facade og tagryg følger gadelinjen mod Stengade og Tyvedalsstien. Mod Kirkestræde sluttes huset med en gavlende – et velkendt
motiv i Nibe by. Mod Kirkestræde opstår en afstand til nabobygningen,
hvor der bliver adgang til det bagvedliggende gårdrum.

Facadeskitser
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Inspirationsfotos

ST LAURENTIUS
C18 ARCHITEKTEN

MARTIN LUTHERS GEBURTSHAUS
Springer Architekten

VILLA TRELDE Arkitekt Steen Bjørn Lundhild

MARTIN LUTHERS GEBURTSHAUS
Springer Architekten

SCHERPENZEEL MULTIFUNTIONAL COMPLEX
Slangen + Konis Architects

Balle Menighedshus

BARON HOUSE John Pawson

Januar 2014 • Side 5

Birkerød Menighedshus

Startredegørelse
Sognegård ved Kirkestræde, Tyvedalsstien og Stenvej, Nibe

Lokalplanområdet
Nibe by består af mange irregulære "karreer". Lokalplanområdet ligger
umiddelbart nordøst for kirken og kirkeområdet. Længere mod nordøst findes et område med nyere dagligvarebutikker. Mod nordvest og
sydøst findes blandet købstadsbebyggelse, ældre og nyere bygninger
typisk i 1½ etage.
Ansøgers ejendom omfatter et areal på 711 m2 i byzone fordelt med
404 m2 på matr. nr. 33c og 307 m2 på matr. nr. 33 a, begge Nibe Bygrunde. På ejendommen har den ene bygning været anvendt til frisørsalon og før det vaskeri, mens den anden bygning tidligere har været
lade. Disse bygninger er i dag nedrevet. Det lille byhus Kirkestræde 6
har været anvendt til bolig.

Foto taget fra kirkeområdet. Det viser Kirkestræde 6, som forudsættes nedrevet. Tyvedalsstien kan skimtes til højre for Kirkestrædet 6 mellem de to biler.

Foto taget fra Stenvej mod kirken. Fotoet viser bagsiden af Kirkestræde 6. Tyvedalsstien løber langs den røde teglmur til venstre i billedet.
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Eksisterende planforhold
Kommuneplan

Området er omfattet af kommuneplanramme 10.1. C1 Bykernen og
anvendelse til sognegård vil være i overensstemmelse hermed.
Det er målet, at videreudvikle området som det centrale butiksområde
i byen - særligt for de ikke-arealkrævende butikstyper. En stor del af
området udgøres af den ældre del af midtbyen, hvor det meget karakteristiske købstadsmiljø dominerer. Udviklingen skal ske i respekt for
de smalle gade- og stiforløb, der er kendetegnende for midtbyen, men
sammenhængen og udtrykket i området (såvel bygninger som gader)
skal der arbejdes med, så de styrker midtbyen og kan medvirke til at
skabe et attraktivt og levende bymiljø. Netop blandingen af forskelligartede funktioner kan være med til at skabe liv og dynamik, og
den prioriteres derfor særligt højt i centerområdet.
Bebyggelsesprocenten er ifølge rammerne110 med et max etageantal
på 2½ og en højde på max 11 meter.

Eksisterende lokalplan

Bæredygtighed

For at styrke Nibes potentiale som handelsby er det vigtigt, at der
skabes en bedre sammenhæng mellem de centrale handelsområder
- Skomagertorvet, Torvet og Toften, dels ad Tyvedalsstien og dels ad
Skomagergade, hvilket også vil medvirke til at de tilstødende gader
kobles bedre på. Dette kan eksempelvis ske gennem en forskønnelse af
gader, stier og pladser, så der bliver nogle attraktive og levende rum at
færdes i, når man bevæger sig gennem midtbyen. Der ses i øjeblikket
på mulighederne for omdannelse og fredeliggørelse af Nibe Torv med
en løsning, der indebærer, at Kirkestræde og Skomagergade ud mod
Torvet lukkes for trafik. Ll. Nørregade er i dag lukket mod Torvet med
steler.
Lokalplanområdet er i dag omfattet af to lokalplaner, L 73, Nibe Kirke
og Tyvedalen (fra 2000) og L 88, Nibe Kommunes bevaringsplan (fra
2006), og snitfladerne mellem de to planer er ikke klare.

Alle emner i Bæredygtihedsblomsten vægtes i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen.
Miljø
Lavenergibyggeri, støjkrav til byggeri/ophold.
Fremkommelighed og adgangsforhold for især gående, cyklister og
brugere af den kollektive trafik.
Lokale værdier
Understøtter udvikling af midtbyen, placeringen i nærhed til kirken.
Hensyntagen omgivelserne i udformning, skala og materialeholdning.

Social
Sammenhæng med omgivelser og byfunktioner.
Placering i forhold til kirken, forbindelser og tilgængelighed for alle.
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Natur
Kvalitetskrav til friareal og beplantning. Om muligt anvende grønne
løsninger til lokal håndtering af regnvand (LAR).
Økonomi
Fortætning af Nibe by, understøtter Nibe midtby med henblik på øget
aktivitet og udvikling af kultur, turisme og handel.

Intentioner og opmærksomhedspunkter i lokalplanforslaget
Planmæssige forhold

En ny planlægning for området vil løse de planmæssige uoverensstemmelser i mellem L73 og L88.
Lokalplanområdet er beliggende i umiddelbar tilknytning til kirkearealerne. Funktionsmæssigt vil en sognegård derfor være en velegnet aktivitet på stedet.
Der er valgt en afgrænsning af lokalplanområdet, som ikke omfatter
Tyvedalsstien.

Arkitektur, kulturarv og byrum

Projektet er disponeret med hovedankomst fra Tyvedalsstien og forholder sig således til den eksisterende sti- og gadestruktur, hvilket understøtter kommuneplanens intentioner. I kommuneplanen fremhæves
som væsentligt, at nye bygninger fremadrettet bidrager til, at der skabes attraktive og levende rum at færdes i midtbyen uden at købstadsmiljøet ødelægges.
Det planlagte bygningsvolumen vil medvirke til at genskabe øget fortætning og intimitet, og funktionen sognegård vil bidrage til øget social bæredygtighed, da den vil fungere som et offentligt samlingssted.
Funktionen vil ligeledes betyde arbejdspladser og aktiviteter i midtbyen, hvilket bidrager til bylivet.
Med den særlige funktion, som en sognegård er, må bygningen gerne
skille sig ud og signalere, at der er tale om en særlig bygning. Endvidere vil der blive lagt vægt på, at bygningen er en nutidig fortolkning
af udfyldning i et købstadsmiljø og har et arkitektonisk formsprog, som
peger fremad. Det er vigtigt, at projektet tilpasser sig Nibes skala og
materialeholdning. Ligeledes er det væsentligt at projektet bidrager til
at skabe intime rum mellem bygningerne, som er så typisk i Nibe.
Placeringen af sognegården vil medvirke til at stramme karreen op og
vil samtidig definere rummet med Tyvedalens forløb. Det skitserede
projekt vil medvirke til at skabe en bedre sammenhæng mellem de
centrale handelsområder, Skomagertorvet ogTorvet og butikscenteret
ved Toften.

Byggeriets højder og omfang

Projektet er indpasset til området med hensyn til udformning og volumen.
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Trafikforhold

Veje og tekniske anlæg

Parkering

Opholdsarealer

De fleste eksisterende bygninger i området er opført som 1½ etages
bebyggelser med saddeltag og med tegl som gennemgående materiale
på tag og facade.
Den centrale del af Nibe består af mange snævre gader, som er forbundet via en lang række smøger, stier og lignende. Det er vigtigt at sikre
disse forbindelser, da de er et af de meget karakteristiske elementer
ved midtbyen. Tyvedalsstien forløber gennem hele området fra Hovvej
til Toften. Det er vigtigt at sikre dette stiforløb, da Tyvedalsstien spiller
en central rolle i dels sammenhængen i midtbyen og dels sammenhængen i den overordnede stistruktur.
Trafikalt forventes det, at en sognegård vil medføre en øget trafikbelastning af den centrale bykerne i Nibe. Det anslåes at projektet vil
genere en trafik på mellem 40-60 ture pr. dag.

Adgang til bygnings foyer sker via Tyvedalsstien. Det skal bemærkes,
at det ikke er tilladt at køre i bil på Tyvedalsstien heller ikke med handicappede. Der er mulighed for af- og pålæsning af handicappede i
Kirkestræde med indgang via den overdækkede søjlegang, hvor også
personaleindgang og varetransport skal foregå. Det skal ligeledes sikres, at der god oversigt fra bygningens udgang ud mod stien, så der
ikke opstår konflikter mellem gående og cyklende.
Der er stort pres på parkeringen i Nibe Midtby og parkeringsproblematikken vil derfor være et særligt vigtigt opmærksomhedspunkt. Et byggeri af den påtænkte størrelse og funktion vil ifølge p-normen udløse
godt 30 p-pladser:
Der kan principielt peges på følgende løsninger:
• Lempede krav i forhold til p-normen (hvilket ikke løser P-behovet)
• Bygherre indbetaler til P-fond (løser ikke problemet)
• Bygherre etablerer p-kælder (vurderes ikke realistisk)
• Bygherre køber eller lejer et jordstykke i nærheden til p-pladser
- eller en kombination af to eller flere af disse muligheder.
Løsningen med en p-kælder er næppe realistisk på dette sted med de
givne fysiske rammer, da det kan være vanskeligt at indpasse til/frakørselsramper.
Bygherren ønsker at der kan arbejdes med en vis grad af dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne, da arrangementer i sognegården fortrinsvis vil være formiddag og aftener på hverdage og tidspunkter, hvor
der ikke er arrangementer i kirken
Opholdsarealer i tilknytning til sognegård forudsættes etableret som
grønne opholdsareal er med hel eller delvis permeable belægninger.
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Anbefaling
Opførelse af en sognegård på arealet vil understøtte udviklingen af
Nibe Midtby, og medvirke til en fortætning af Nibe by som igen vil generere øget byliv og udvikling inden for kultur, turisme og handel.
Et nyt lokalplanforslag vil erstatte bestemmelserne og de uklare snitflader mellem de eksisterende planer og give mulighed for at få en åben
debat om arkitektur og materialevalg på stedet.
Området med Tyvedalsstiens forløb er ikke medtaget inden for lokalplanens afgrænsning, idet man, hvis man tager hul på planlægning af
stiforbindelse langs Tyvedalen, bør tage hele Tyvedalens forløb med.
For at løse den parkering, som projektet genererer, anbefales det at
der arbejdes videre med en løsning, hvor bygherren køber et stykke
jord eller indgår en tidsubegrænset lejekontrakt. I forhold til p-normen
kan der forventes reduktion i antal pladser, da kirkens og sognegårdens
arrangementer ikke forventes at være tidsmæssigt sammenfaldende.
Det anbefales, at sognegårdens arkitektur har et nutidigt udtryk samtidig med, at den tager hensyn til omgivelserne. Skitseprojektet foreslås
viderebearbejdet, således at facaden fremtræder mere åben mod Tyvedalsstien. Der bør arbejdes med bygningens udtryk og tilpasning til
"karreen".
Byggeriet vil således give et kvalitetsløft til et lidt forsømt hjørne i byen
og formidle overgang mellem den gamle købstad og de nyere butiksarealer.
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