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Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2012.
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Redegørelse
Lokalplan 4-2-110
Undervisning (UCN), Mylius Erichsens Vej 131-139, Grønlandskvarteret
Lokalplanens baggrund og formål
Baggrunden for lokalplanudarbejdelse er et konkret ønske fra University College Nordjylland (UCN) om, at udvide skolens nuværende lokalefaciliteter på Mylius Erichsens Vej med ca. 6.000 m2. Nybyggeriet
skal - sammen med en udvidelse af UCN's bygninger kunne rumme og
samle en del af skolens aktiviteter fra andre lokaliteter i Aalborg.
Med den igangværende forundersøgelse om en fremtidig letbane forbindelse imellem AAU og Aalborg Centrum er der kommet fokus på
Grønlandskvarteret, idet der p.t. planlægges for to fremtidige stoppesteder på Universitetsboulevarden. Sammenholdes udvidelsen af undervisningsfaciliteterne på Mylius Erichsens Vej med opgraderingen af
den kollektive trafik, må man forvente et øget mængde af gående og
cyklende igennem området og der med et behov for en udbygning af
adgangsmulighederne i området.
Planlægningen af området skal overordnet sikre helhed og sammenhænge i forhold til bydelen og sikre adgang til det overordnede stinet
samt kollektiv trafik på Universitetsboulevarden, de omkringliggende
bebyggelser og de grønne områder. Desuden skal planlægningen sikre
ny bebyggelse opføres under hensyntagen til den eksisterende bebyggelse, Aalborg Seminarium, og sikre gode udendørs opholds- og friarealer, som kan bidrage til et attraktivt byområde for kvarterets beboere.
Området ved University College Nordjyllands (UCN) læreruddannelse.i
Aalborg rummer bevaringsværdig bebyggelse med høj arkitektonisk
værdi. Bebyggelsen fremstår i dag som et homogent bygningskompleks, og i lokalplanen lægges der således vægt på at sikre, at ny
bebyggelse tilpasses den eksisterende bevaringsværdig bebyggelse både mht. struktur, skala, arkitektur, materialer mv.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger ved Mylius Erichsens Vej og Scoresbysundvej i
Grønlandskvarteret i den sydøstlige del af Aalborg. Området ligger ca.
3,5 km fra Aalborg Midtby og ca. 2 km fra Universitetet, jf. luftfotoet på
s. 7.
Lokalplanområdet rummer i dag University College Nordjyllands (UCN)
læreruddannelse i Aalborg. Læreruddannelsen har ligget her siden
1965, hvor det, der dengang blev kaldt Aalborg Seminarium, blev indviet. I området ligger endvidere Center for Undervisningsmidler, der
har til huse i en nyere bygning på hjørnet af Mylius Erichsens Vej og
Scoresbysundvej.
Hovedbygningerne er tegnet af arkitekterne Nils Andersen og Salli Besiakov, og anses for et af Aalborgs arkitektonisk mest interessante bygningsværker. Huset er siden 1997 gradvist blevet udbygget af arkitektfirmaet Dall og Lindhartsen med en fløj mod øst, og udbygningen er
foreløbigt afsluttet med opførelsen af en ny bygning til hjemkundskab i
år 2000. Foruden læreruddannelsen rummer huset også efter- og videreuddannelsesaktiviteter, såsom uddannelsen til praktiklærer samt udbud af enkeltfag til læreruddannelsen.
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Hovedbygningen og haveanlægget
mod nord.

Seminariets unikke hovedbygning, der er opført i 1965.

Udformningen af seminariet tilbage i 1965 er præget af de pædagogiske idéer, der var fremherskende på daværende tidspunkt. Det udgøres
af et kompakt, organisk bygningsværk med artistisk formede sangsale
og auditorier i en åben struktur, inspireret af store forbilleder som
Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto og Jørn Utzon. Bebyggelsen er opført i
hårdtbrændt rødt tegl og med detaljer i kobber.

Hovedbygningen og idrætshallen.
Billedet er taget fra nord.

Undervisningsrum og kontorlokaler blev fordelt i to etager i en kreds
omkring en grønnegård (der nu er glasoverdækket), hvortil de to foy
er'er i stuen og på første sal samt kantinen er knyttet gennem dobbelthøje glasvægge. Særligt iøjnefaldende er de fem prismatiske bygninger
ved indgangen med base af rødt murværk og overliggende, ribbeafskærmede vinduesbånd.

Plantegning for Aalborg Seminarium udarbejdet af arkitekterne Nils Andersen og
Salli Besiakov, 1965 (Kilde: Arkitekturbilleder.dk).
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Vest for seminariet er der opført en øvelsesskole - Seminarieskolen - til
brug for det praktiske pædagogiske arbejde. Byggeriet af skolen blev
påbegyndt umiddelbart efter seminariets indvielse, men blev først afsluttet i 1977. Seminarieskolen er ligesom seminaret tegnet af arkitekterne Nils Andersen og Salli Besiakov og er arkitektonisk nært beslægtet.

Center for Undervisningsmidler.

Lokalplanområdet er kendetegnet ved markante terrænfald mod den
centrale del af området. Således falder terrænet ca. 20 m fra Mylius
Erichsens Vej til idrætsbanerne længere mod nord. Det kuperede terræn opleves først for alvor, når man bevæger sig rundt i bygningskomplekset.
Bebyggelsen er endvidere opført i nøje sammenhæng med grønne friarealer - både større områder til udendørs idræt o.l. udendørs aktiviteter samt mindre intime haverum, der griber ind mellem de forskellige
bygningsafsnit og kan anvendes nærrekreativt i pauser o.l.. De udendørs arealer fremtræder overvejende som græsplæne, men rummer
også strækninger med levende hegn og træbeplantning - fx. mod Thulevej og på den østligste del af Mylius Erichsens Vej.

De ubebyggede arealer rummer
bl.a. æblehave.

Lokalplanområdet vejbetjenes i dag via 4 eksisterende overkørsler til
Mylius Erichsens Vej og én til Scoresbysundvej.
Parkeringsarealerne er som hovedprincip disponeret som et bånd i forarealerne langs Mylius Erichsens Vej, jf. luftfoto s. 3. Herudover er der
et supplerende p-areal længere mod nordvest mellem hovedbygningen
og Seminarieskolen. Cykelparkering er placeret ifm. indkørslen til hovedbygningen længst mod vest. Ud over interne stier på friarealerne er
der er ingen stiforbindelser gennem området.

En del af det ubebyggede areal, der
er anlagt som haveanlæg.

Lokalplanområdets omgivelser
Lokalplanområdet grænser overvejende op til eksisterende boligområder, bl.a. boligblokkene ved Thulevej og ungdomsboligerne ved Scoresbysundvej mod nord. Mod øst er der grænse mod Boldklubben B52's
baneanlæg.
Mod syd ligger rækkehusbebyggelsen ved Godske Lindenovs Vej, parcelhusbebyggelsen langs Mylius Erichsens Vej samt kolonihaveforeningen "Fritiden". Mod vest grænser området direkte op til Seminarieskolens bygninger og udearealer.
Etageboligerne på Thulevej nord
for området.

Området ligger centralt i forhold til bydelscentret ved Grønlands Torv
- ca. 500 m mod nordvest - samt sportsarenaen Gigantium ca. 700 m
mod øst. Endelig ligger området i tæt tilknytning til både motorvej E45
og Universitetsboulevarden, herunder korridoren for kollektiv trafik
mellem Midtbyen og Universitetshospitalet øst for selve Universitetet.
I relation til etableringen af korridoren for kollektiv trafik er der bl.a.
planer om at styrke bydelcentret ved Grønlands Torv og skabe bymæs-
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sig sammenhængskraft til det centrale stoppested i krydset Universitetsboulevarden/Sohngårdsholmsvej.

Lokalplanens indhold
De primære formål med planlægningen af området er at styrke områdets identitet som uddannelses- og boligområde, og at sikre udvidelsen
af Aalborg Seminarium sker i overensstemmelse med de arkitektoniske
bevaringsinteresser.

Velanlagt opholdsareal vest for
lokalplanområdet. Arealet ligger i
tilknytning til ungdomsboligerne på
Scoresbysundvej.

Grønlandskvarterets og dets bymæssige mangfoldighed, i sammensætningen af bydelscenteret, familieboliger, ungdomsboliger, uddannelsestilbud, institutioner og fritidstilbud, er umiddelbare kvaliteter, og disse
er særligt identitetsskabende for bydelen. En udbygning af undervisningskapaciteten på Mylius Erichsens Vej med et større og mere varieret udbud af uddannelser vil være medvirkende til at styrke områdets
identitet og trække det yderligere i retning af et dynamisk og attraktiv
uddannelsesområde med campuskarakter.
Med henblik på at støtte denne udvikling lægges der i planen særlig
vægt på, at der skabes sammenhænge mellem lokalplanområdet og
det omkringliggende bykvarter ved at åbne området op og skabe gennemgangs mulighed for kvarterets beboere.
Dette gøres ved at anlægge et offentligt tilgængeligt friareal, der forbinder Thulevej, Mylius Erichsens Vej og de øvrige friarealer, og gør det
muligt at sive igennem området.
Der lægges vægt på at det offentligt tilgængelige friareal placeres og
indrettes i samspil med de nærmeste nabobebyggelser og deres fri- og

Høj klasse kolletivtrafik

Grøndlands
torvet
Boliger

Høj klasse kolletivtrafik
Boliger

Seminarieskolen

UngdomsAalborg
Seminarim
UCN

Gigantium
Boliger

AAU

Boligområde

Universitetskorridoren

Kort som viser overordnede bymæssigesammenhænge.
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opholdsarealer, så der opnås kvalitative rum og rumlige sammenhænge
imellem bebyggelserne. Ligesom der lægges særligt vægt på tilgængeligheden af fri- og opholdsarealerne og deres placering og udformning i
forhold til sol og vind.
Herudover stilles der krav til det fremtidige byggeris arkitektur tilpasses områdets arkitektoniske bevaringsinteresser, den landskabsmæssige karakter samt tilkoblingen til den eksisterende infrastruktur i området.

Disponering
Sti
Bebyggelse

Friareal

Opholdsareal

Principskitsen, figur a, hvis er et
eksempel på, hvordan friarealer
kan disponeres, som samlende
elementer i mellem bebyggelser.

I den fremtidige planløsning skal der lægges vægt på at videreføre de
vigtigste strukturer i området, herunder facadelinjen mod Mylius Erichsens Vej, som giver et gennemgående bånd af forarealer langs Mylius
Erichsens Vej samt det markante sammenhængende grønne strøg af
opholds- og friarealer mod nord.
Byggefelterne omfatter et primært byggefelt, byggefelt 1 til en ny
større fællesbygning, og et mindre byggefelt 2. Byggefeltet 1 er placeret hvor hjemkundskabsbygningen ligger i dag og strækker sig herfra i
nordlig retning mod Thulevej. Byggefeltet indbefatter også Center for
undervisningsmidler.
Herudover omfatter planen et sekundært byggefelt 2 til eventuelle
fremtidige udvidelser.
Byggefelt 2 ligger nord for den eksisterende hovedbygning i forbindelse
med auditoriet og idrætshallen. Byggefeltet her gør det muligt at sammenbygge og udvide disse, bl.a. for at sikre en mere fleksibel planlægning.

Landskab
Gårdrum

Bymæssig
sammenhæng

Bebyggelse

Principskitsen, figur b, viser et eksempel på, hvordan en bebyggelse
kan disponeres i sammenhæng
med sine omgivelser.

Bebyggelse

Bebyggelse

Principskitsen, figur c, viser et
eksempel på, hvordan en bebyggelsen kan disponeres, så der kan
etableres nærrekreative arealer
som gårdrum.

I den bymæssighed som lokalplanområdet indgår i på Mylius Erichsens Vej, er udvidelsen af Aalborg Seminarium / UCN, i optil 3 etager
og med ca. 6.000 m2 et volumenmæssigt forholdsvist stort bygningskompleks. Det er derfor vigtigt at bebyggelsen får en arkitektonisk
bearbejdning, som relaterer til de bevaringsværdige bygninger samt
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nabobebyggelserne, for at sikre områdets unikke og helstøbte arkitektoniske kvaliteter bevares.
Derfor opstilles principperne for bygningsdesign og materialevalg af det
fremtidige byggeri, med henvisning til den arkitektoniske komposition
af de oprindelige bygninger.
Fremtidig bebyggelse skal derfor disponeres med en base i røde blødstrøgne teglsten og med lyse fyldte fuger. De øvrige facader skal udføres med et lettere udtryk, som facadepartier i glas med kobber e.l. - og
med flade begrønnede tag. Facaderne skal afsluttes med murkrone og
uden udhæng. Se foto til højre.
Skalaen for det ny bygningskompleks tilpasses bevaringsinteresserne
for området. Derfor må facadehøjden mod Mylius Erichsens Vej, for nyt
byggeri, ikke overstige 3 etager eller 13 meter målt fra færdigt terræn.
Den oprindelige hovedbygning.
Facaden er komponeret med stueetagen udført i tegl, som den base,
og de øvrige etager med facade
udført i kopperbeklædning og glas.

Landskab og beplantning

Bebyggelsens skal udformes således, at der etableres nærrekreative
opholdsarealer i form af grønne rum i mellem de forskellige bygningsafsnit, fx mindre gårdhaver og gårdrum i tråd med de eksisterende
uderum i området og som terrasser eller taghaver. Gårdrummene kan
være intime oaser til fordybelse og aktiviteter, men de skal også formidle overgangen mellem bygning og det ubebyggede.

Det nordlige bånd af grønne friarealer er en særlig karaktertræk for
området. Lokalplanen sikrer, at det grønne bånd også fremadrettet
friholdes for bebyggelse og overvejende forbeholdes faciliteter til bl.a.
leg, sport og idræt eller undervisningsrelaterede aktiviteter i det fri.
Mod Mylius Erichsens Vej gives der tilladelse til at omlægge en del af et
mindre grønt areal til fordel for fladeparkering ved den ny fællesbygning. Det resterende del af arealet skal indrettes så det inviterer til ophold eller aktivitet, og skal derfor kunne tilbyde muligheder for læ og

Illustrationen viser en skitse af hvordan man kan indrette et forløb med blandede funktioner.
Et karakteristisk udformet forløb med genkendelige elementer gennem et område kan være med til at skabe en samlende
identitet for området, ved at tilføje forskellige nye faciliteter og funktioner er det muligt at tiltrække blandede brugere og
hermed skabe et differentieret liv i området.
Syracuse L (2007), New York City.
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ly - evt. i forbindelse med et busstoppested. Arealet skal begrønnes og
beplantes med højstammede træer, uden at skærme for det bagvedliggende nybyggeri, der giver forarealet et grønt og indbydende udtryk,
som bidrager positivt til oplevelsen af Mylius Erichsens Vej.
Endelig stilles der i planen krav til udformningen og omfanget af byudstyr, skiltning, belysning osv., så disse elementer ikke bryder æstetikken og den harmoniske helhed i området.
Anlæggelsen af fri- og opholdsarealerne indgår, som en betingelse for
ibrugtagning af ny bebyggelse opført indenfor lokalplanområdet.
Trafik

Udbygningen af undervisningsfaciliteterne ved Aalborg Seminarium
på Mylius Erichsens Vej, skal sikres hensigtsmæssig forbindelse til det
omkringliggende vejnet. Trafikken til og fra området skal fortsat afvikles via Mylius Erichsens Vej, dog vil hovedparten af den ekstra trafik,
som udbygningen generere skulle afvikles via Scoresbysundvej, idet
der etableres indkørsel herfra til den planlagte p-kælder og flade parkering. Løsningen skal sikre, at der kun sker begrænset forøgelse af
trafikmængden på Mylius Erichsens Vej. For at sikre en optimal trafikafvikling, er der indgået en frivillig udbygningasaftale i mellem Aalborg
Kommune og UCN om udvidelse af infrastrukturanlæg på Scoresbysundvej og i krydset Scoresbysundvej - Universitetsboulevarden.
For at øge tilgængligheden i området etableres der et offentligt tilgængeligt friareal igennem lokalplanområdet. Friarealet skal forbinde Mylius Erichsens Vej i syd, med Thulevej i nord, og sikre adgang til det
fremtidige trafikknudepunkt ved Universitetsboulevarden. Friarealet
skal anlægges med en sti, som kan lede gående og cyklende igennem
området. Friarealet og stien gives en udformning således, der opnås en
optimal sammenbinding af funktionerne omkring hovedbygningen herunder: ophold, ankomst, passage, parkering og cykelparkering.
Parkeringsbehovet imødekommes ved etablering af p-kælder som suppleres med fladeparkering langs områdets østlige grænse mod Scoresbysundvej, jf. bilag 2. I alt skal der redegøres for placeringen af 350
nye p-pladser, som følge af det planlagte nybyggeri på ca. 6.000 m2.
Alle parkeringspladserne forlanges ikke anlagt ved byggeriets ibrugtagning, idet man søger at få klarlagt det endelige behov samt virkningsgraden for udbygningen af den kollektivetrafik i området. Hvilket dog
betyder, at Aalborg Kommune til en hver tid kan forlanges parkeringspladserne anlagt, hvis det vurderes, at være er nødvendigt.

Multianvendeligt parkeringsareal.
Her kan pladsen anvendes til musik
og koncert arrangementer.
Foto fra Marktplatz, Küpenick, Berlin

Arealer til fladeparkering disponeres dels på arealet mellem ungdomsboligerne på Scoresbysundvej og mod Mylius Erichsens Vej. Arealerne
ved indgangen skal etableres med fast belægning af hensyn til gangbesværede og kørestolsbrugere, mens de øvrige parkerings- og kørearealer på terræn bør anlægges med gennemtrængelige overflader, der
tilgodeser nedsivningen af regnvand.
Mod ungsdomsboligeren på Scoresbysundvej bør parkeringsarealerne
på terræn gives en udformning, der gør at de kan anvendes alternativt
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f.eks. til spil, når ikke de benyttes til parkering. Dette kan gøres ved
opmærkning af asfaltflader til sport eller spil og ved opsætning af f.eks.
kurve til streetbasket o.l.
Se foto side 10 nederst.
I forbindelse med stien mellem Thulevej og Mylius Erichsens Vej kan
det offentligt tilgængelige friareal indrettes til sport eller anden aktivitet og her kan f.eks. opstilles motionsredskaber og forskellige former
for byinventar der inviterer til ophold.
Desuden skal der opsættes belysning langs stier og på opholdsarealer,
som giver området en god atmosfære, og gør at man sikker og trygt
kan færdes i området efter mørkets frembrud.

Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning
Bekendtgørelse om Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet (VVM)
I Bekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2 er det defineret, hvilke anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Planen omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag
2 i ovennævnte bekendtgørelse. Derfor skal der ikke udarbejdes VVMredegørelse.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Loven opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver
udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling.
Planen er screenet med det resultat, at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Screeningen findes i et særskilt dokument: "Redegørelse for
bæredygtighed, Lokalplan 4-2-110".
Bæredygtighed i lokalplanen

Bæredygtighed er et begreb, hvor hensynet til miljø, økonomi, natur,
sociale forhold og lokale værdier afvejes ud fra en helhedsvurdering.
Aalborg Kommune har illustreret problematikken i 'Bæredygtighedsblomsten', der har forskellige mål og virkemidler, afhængig af, om emnet er kommuneplan, lokalplan eller byggesag.
I denne lokalplan har der været fokus på følgende temaer og emner:
Natur
- Krav om anlæg af beplantede opholds- og aktivitetsarealer samt forareal mod Mylius Erichsens Vej,
- Etablering af overvejende egnstypisk beplantning på opholdsarealer,
- Krav om begrønning af P-arealer,
- Hegn skal være levende hegn,
- Mulighed for naturtilpassede LAR-løsninger.
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Sociale forhold
- Planen muliggør indpasning af uddannelsestilbud og institutioner,
som supplerer og understøtter bylivet,
- Der sikres stiforbindelser i og gennem området,
- Der kan overalt sikres handicapvenlig adgangsmuligheder til områdets funktioner.
Lokale værdier
- Lokalplanen sikrer områdets bevaringsværdige bygninger og stiller
særlige arkitektoniske krav ifm. udformning og indpasning af ny bebyggelse,
- Planen sikrer områdets primære grønne struktur med et stort åbent
grønt område til ophold og aktiviteter mod Thulevej samt nicher til
ophold for områdets brugere mellem de forskellige bebyggelser.
Miljø
- Krav om kollektiv varmeforsyning,
- Krav om nedsivning, herunder forskellige typer LAR-løsninger,
- Mulighed for solceller på tagflade,
- Mulighed for begrønning af tag og facade,
- Tæt sammenhæng med bus- og stiforbindelser i korridoren for kollektiv trafik langs Universitetsboulevarden,
- Primær vejadgang tættest muligt på det overordnede vejnet,
- Krav om etablering af cykelparkering,
- Lokalplanen fastlægger bestemmelser omkring sikring ift. trafikstøj.
Økonomi
- Området ligger som en del af Aalborgs vækstakse,
- Planen skaber rammer for en helt tæt fysisk sammenhæng mellem
UCN's forskellige uddannelser. Herved dannes basis for en bedre
synergi og optimering - både fagligt og driftsmæssigt.
Kommuneplanens hovedstruktur

Lokalplanområdet ligger som en integreret del af Grønlandskvarteret i
tæt tilknytning til bl.a. boligområder, bydelscenter og de grønne områder ved B52's baneanlæg. Området ligger også tæt ved byomdannelsesområdet ved Scoresbysundvej med kommunens gamle gartneri og
materialgård samt den højklassede korridor for kollektiv trafik langs
Universitetsboulevarden.
Området ligger endvidere i den vækstakse, der udgør rygraden i byens
fremtidige udvikling. Vækstaksen strækker sig som et bånd gennem
Aalborg fra lufthavnen i nordvest til Grønlandshavnen i sydøst og er dynamo for hele væksten i den nordlige region.

Kommuneplanrammer

Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 4.2.O5
"Aalborg Seminarium m.m.".
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne
ift. bebyggelsesprocent, bygningshøjde og etageantal. Derfor er der
udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.
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Kommuneplantillæg 4.024 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et
særskilt dokument.

Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
I henhold til Planlovens § 21 b kan kommunen indgå aftale med grundejeren/grundejerne om helt eller delvis finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre planlægningen. I forbindelse med denne lokalplan er der udarbejdet en udbygningsaftale mellem grundejer og Aalborg Kommune
om finansiering af infrastrukturanlæg, herunder udvidelse af vejanlæg
på Scoresbysundvej med svingbane og cykelbaner samt forlængelse
af venstresvingsbane i krydset Universietsboulevarden mod Scoresbysundvej.
Udbygningsaftalen indeholder aftale om etablering og finansiering af
øvrige infrastrukturanlæg, som skal betales af grundejer i henhold til
§70, stk. 3 i lov om offentlige veje.
Udbygningsaftalen offentliggøres som et særskilt dokument ifm. lokalplanens endelige vedtagelse.

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
Trafikregulering

Grundvandsbeskyttelse

Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af
vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Såfremt der i forbindelse med byggeriet er behov for en grundvandssænkning, skal der sendes ansøgning eller anmeldelse til Miljø og Energiforvaltningen. Der kan blive stillet krav om beregninger eller en
grundvandsmodel for at sikre, at en evt. grundvandssænkning ikke vil
forårsage skader i omgivelserne samt påvirke eksisterende jordforureninger i området.

Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter,
der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor
bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler,
vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsy
ningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste (og ikke
tinglyste) servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten.
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Matr.nr. 17d, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 12.06.1962
Titel: Dok om bebyg., benyttelse mv., forbud mod udstykning mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.
Matr.nr. 17ks, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 29.10.1966
Titel: Dok om forsynings-/afl øbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.
Matr.nr. 17ks, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 01.11.1966
Titel: Dok om forsynings-/afl øbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.
Matr.nr. 17ks, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 27.08.1970
Titel: Dok om forsynings-/afl øbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.
Matr.nr. 17ks, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 31.08.1978
Titel: Dok om forsynings-/afl øbsledninger mv.,
bebyggelsesfrie arealer
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.
Matr.nr. 17ks, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 29.08.1991
Titel: Dok om forsynings-/afl øbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune.
Matr.nr. 17d, Sohngårdsholm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 12.06.196s
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Indledning
Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og
er således ikke bindende.

1. Formål
Lokalplanens formål er at sikre
1.1

at der skabes fysisk sammenhæng i mellem lokalplanområdet og den
omkringliggende bebyggelse og deres friarealer,

1.2

at sikre at Aalborg Seminarium, hovedbygningen fra 1965, bevares i
sin oprindelige form,

1.3

at ny bebyggelse udformes under nøje hensyntagen til bevaringsinteresserne indenfor lokalplanområdet,

1.4

at ny bebyggelsens disponeres med bebyggelsesstruktur således, at
der kan etableres opholdsarealer i form af grønne rum i mellem de forskellige bygningsvolumener, fx mindre gårdhaver og gårdrum i tråd
med de uderummene omkring den eksisterende bebyggelse,

1.5

at der etableres en passage mulighed igennem lokalplanområdet, som
forbinder Thulevej og Mylius Erichsens vej, og at der i tillæg til passagen anlægges fri- og opholdsarealer, som kan benyttes af områdets
beboere.

2. Område og zonestatus
2.1

Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Bilag 1, Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder, umatrikulerede arealer og vejarealer inden
for lokalplanens afgrænsning.

2.2

Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse
• Undervisning(kursus, konference, skole, højere uddannelse og forskning),
• Institutioner (børneinstitution, kollegium, ungdomsbolig o.l.),
• Rekreative formål (grønne områder, parker, torve, pladser o.l.),
• Tekniske anlæg (små antenneanlæg, P-pladser, pumpestation o.l.,
må transformere, vejanlæg).
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4. Udstykning
Ingen bestemmelser.

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent må ikke overstige 60 for det samlede område.
Det planlagte nybyggeri omfatter i alt ca. 6.000 m2 til bl.a. en ny fællesbygning. Herudover gives mulighed for eventuelle fremtidige udvidelser på yderligere ca. 6.000 m2. Det eksisterende bygningskompleks
udgør 17.335 m2.
Vær opmærksom på, om planens realisering forudsætter, at Bygningsreglementets bestemmelser om afstande til skel, nabobebyggelse,
højdegrænseplaner mv. skal ophæves. I så fald skal lokalplanen klart
ophæve disse - jf. planlovens og byggelovens bestemmelser.

5.2

Byggefelter
Ny bebyggelse må kun opføres inden for de på Bilag 2 viste byggefelter
1 og 2.

5.3

Nybyggeri – generelle bestemmelser
Udformningen af fremtidigt byggeri skal ske efter følgende principper:
• Der skal sikres gode rumlige sammenhænge med omgivelserne, både inden- og udenfor bebyggelsen.
• Solorientering og vindretning skal prioriteres højt ved disponering af
opholdsarealer.
• Bebyggelsen skal udformes og placeres, så gårdrum og opholdsarealer kan udformes i overensstemmelse med pkt. 7.2 og 7.3.

5.4

Etaper
Bebyggelsen kan opføres i etaper. Dog skal bebyggelsen udføres således, at de enkelte etaper fremstår som afsluttede enheder.

5.5

Bygningshøjder og etageantal
Bebyggelse kan opføres i følgende højder / etagetal, jf. Bilag 2:
Byggefelt 1: 13 m/3 etager
Byggefelt 2: 11 m/3 etager
Bygningshøjder måles fra et niveauplan fastsat iht. bygningsreglementet.
Grundet terrænforholdene kan bebyggelsen opføres med forskudte planer.

Fotoet viser gangbro ved den oprindelige hovedbygning, som er
ført over terræn med tilstrækkelig
fritrumsprofil.

Hvor bygningskonstruktioner evt. føres henover veje eller stier skal der
sikres et tilstrækkeligt fritrumsprofil.
5.6

Byggefelter
Ny bebyggelse skal placeres inden for de på Bilag 2 viste byggefelter 1
og 2.
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5.7

Udvendige gangforbindelser
Gangbroer, gangforbindelser over terræn o.l. skal af hensyn til den
bygningsmæssige helhed samt udsigtsforhold udformes med en let
konstruktion og en høj grad af transparens.

5.8

Parkeringsanlæg o.l.
Der må kun etableres parkering som parkering i kælder eller som fladeparkering på terræn.

5.9

Bevaringsværdig bebyggelse
Eventuelle ændringer - herunder bl.a. om- og tilbygning - af den bevaringsværdige hovedbygning (jf. Bilag 3) må kun ske med kommunens
godkendelse.
Bevaringsværdig bebyggelse må ikke ændres for så vidt angår:
- Etablering af nye vinduer,
- Udskiftning af vinduer, tage og døre,
- Ændring af farver på vinduer, døre eller facade,
- Etablering af kviste eller ovenlysvinduer i bygninger, hvor disse ikke
allerede findes,
- Udvendig isolering,
- Skiltning og opsætning af markiser,
- Opsætning af solceller og solplaneler m.v.
Bevaringsværdige bygninger er vist på lokalplanens Bilag 3.
En evt. tilladelse til en eller flere af ovenstående ændringer gives formelt som en dispensation fra lokalplanen. Ved behandlingen af dispensationen vil det blive vurderet, hvordan den ønskede bygningsændring
harmonerer med bygningens oprindelige udtryk. Der bliver foretaget
nabohøring, med mindre dispensationen skønnes at være af helt underordnet betydning for naboernes interesser.

6. Bebyggelsens udseende
6.1

Generelle bestemmelser
Nye bygninger skal mht. skala, formsprog, arkitektoniske detaljer, materialevalg og tagform udføres så de tilpasses den eksisterende og bevaringsværdige bebyggelse i området.

6.2

Facader
Bygningsfacader skal opføres efter princippet som vist på billede til
venstre.
Bygningsfacader skal fremstå i røde teglsten med lyse fuger.
Mindre facadepartier kan fremtræde i transparent glas samt med beklædning af kobber.
Facader kan endvidere udføres med begrønning.

Facaden på den oprindelige hovedbygning er smukt udført i
kobber med integrerede solafskærmninger og trævinduer.
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6.3

Tag
Tage skal udformes så de syner flade.
Tage skal udføres med begrønning (fx Mossedum).
Mindre bygningsdele og tagpartier kan fremstå i transparent glas eller
i kobber.

6.4

Facade med sokkel udført i rød tegl
med lyse fuger.
Kilde: Arkitekturbilleder.dk

Udvendige tekniske installationer
Tekniske installationer (motorer, rør, kabler og teknikhuse til fx ventilation), elevatortårne, udvendigetrapper o.l. skal indarbejdes som en
integreret og harmonisk del af arkitekturen samt fremstå i samme materialer som selve bebyggelsen.
Der må ikke opsættes udendørs antenner. Eventuelle paraboler må ikke være synlige fra veje og stier uden for lokalplanområdet.

6.5

Skiltning
Der må ikke opsættes skilte på bebyggelsen indenfor lokalplanområdet, bort- set fra mindre henvisningsskilte.
Der kan opsættes et orienteringsskilt ved primære indkørsler til området, jf. Bilag 2.
Skilte skal udformes med et gennemgående design/formsprog.

6.6

Belysning af facader og skilte
Eventuel bygningsbelysning skal ske som spotbelysning, fx nedfældet
i den omgivende belægning/terræn eller integreret i tag- eller facadekonstruktionen.

6.7

Baldakiner
Der må ikke placeres faste baldakiner på bygningernes facader.

7.1

Grønne områder og friarealer
De fælles friarealer skal indrettes og beplantes, så der opnås en god
helhedsvirkning. Hermed menes, at inventar (lamper, bænke, borde,
affaldsstativer, legeredskaber mv.), belægninger og beplantning udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering, der omfatter alle
friarealerne. Det skal samtidig sikres, at de funktioner, der indpasses,
ikke generer hinanden.

7. Ubebyggede arealer

Beplantning af friarealerne skal ske med hjemhørende træer og buske.

Opholdsareal, der er opdelt i forskellige belægninger, som inviterer
til forskellige aktiviteter.

Der findes mange spændende måder at indrette friarealer på. Som led
i byggesagsbehandlingen skal bygherren dokumentere, at friarealerne
kan indrettes med de ønskede funktioner. Dokumentationen skal som
hovedregel være i form af en målfast plantegning, hvor inventar, belægninger og beplantning er vist.
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7.2

Udendørsopholdsarealer - generelle bestemmelser
Der skal udlægges arealer til udendørs ophold i forbindelse med nyt
byggeri opført inden for lokalplanområdet.
Udendørs opholdsarealer skal indrettes således, at de er orienteret
bedst muligt i forhold til sollys, skærmet mest muligt for vinden og giver ly ved nedbør.
Udendørs opholdsarealer skal anlægges med opholdsfaciliteter.

Friareal anlagt med opholdsfaciliteter.

Udendørs opholdsarealer skal udformes så de tilgodeser adgangsforhold for handicappede.
7.3

Udendørsopholdsarealer gårdrum, terrasser m.v.
I bebyggelsen skal der etableres udendørs opholdsarealer - gårdrum
eller terasser efter princippet, som vist ved figur c, se side 8.
Princippet figur b, se side 8 viser hvordan bygningsvolumnerne disponering tillader at landskabet flyder sammen bebyggelsen og bliver til
gårdrum.

7.4

Beplantning på parkeringspladser
Ny anlagte parkeringsarealerne skal gives et ensartet præg inden for
hele lokalplanområdet. Der udlægges areal til at plante afskærmende
beplantning omkring parkeringspladserne, bestående af en 1 m høj
løvfældende hæk, og spredt på pladsen samt eventuelt i bøgehækken
udlægges der areal til at plante opstammede træer. Der skal plantes 1
træ pr. 5 P-pladser på terræn.

7.5

Ubebyggede arealer, befæstelse
Overordnede køre veje kan anlægges med asfalt som belægning.
Andre stier, kørearealer og parkeringsarealer skal anlægges med gennemtrængelig belægning eller som trampestier.

Foto som viser princip for beplantning af parkeringsareal i henhold til
bestemmelse 7.4.

Opholdsarealer skal hver for sig udføres med ensartet materialevalg,
der afspejler og afgrænser arealernes funktion.
7.6

Hegn
Der må ikke opsættes faste hegn inden for lokalplanens område.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Vejadgang
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Mylius Erichsens Vej og
Scoresbysundvej, som i princippet vist på Bilag 2.
Adgangsvejen skal anlægges med en kørebanebredde på mindst 7,0 m,
et 2,5 m bredt fortov i vejens nordside.

8.2
Eksisterende brandvej for området.
Kørebanen er anlagt med græsarmering.

Parkering
Inden for området skal der udlægges areal til parkering i overensstemmelse med Aalborg Kommunes normer for parkering. Disse er angivet i
kommuneplanens Bilag F.
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Det planlagte byggeri på ca. 6.000 m2 afføder et p-behov på ca. 350
nye p-pladser. Heraf anlægges de 230 pladser.
De resterende parkeringspladser anlægges såfremt behovet vurderes
at opstå.
Parkering under terræn skal disponeres indenfor byggefelt 1.
Parkering på terræn disponeres som vist i princippet på Bilag 2.
Der skal endvidere etableres cykelparkering i overensstemmelse med
normerne, der er angivet i kommuneplanens Bilag F.
8.3

Stier
Der udlægges areal til en privat sti med offentlig adgang, 3,0 m bred,
som vist i princippet på Bilag 3.

9.1

Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter
Aalborg Kommunes anvisninger.

9. Tekniske anlæg

For byggeri, der opfylder bygningsreglementets krav til lavenergi, har
kommunen pligt til at dispensere for tilslutningspligten. Dette gælder
dog ikke blokvarmecentraler.
9.2

Ledninger og kabler
Ledninger til el, telefon, antenner o.l. skal fremføres under terræn.

9.3

Renovation og affald
Der skal reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og
transport af affald i overensstemmelse med Aalborg Forsyning, renovations regulativer.
Regulativernes findes på www.skidt.dk.
Disponering og udformning af arealerne skal fremgå af byggeansøgningen.

9.4

Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan. Ny
bebyggelse skal således separatkloakeres, og spildevandet skal ledes til
Renseanlæg Øst.
Overfladevand skal nedsives eller - ved behov - forsinkes til 1 l/s pr.
ha inden afledning til recipient. Forsinkelse kan ske i åbne bassiner,
grøfter, kanaler o.l., der indgår som rekreative elementer i områdets
friarealer.

9.5

Antenner, paraboler og lign.

9.6

Anlæg til solenergi
Solcelleanlæg o.l. kan opsættes såfremt det sker under hensyntagen til
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bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg skal opsættes på eller nedfældes i tagflader.

10. Miljø
10.1 Krav om lavenergibebyggelse
Der stilles som udgangspunkt krav om lavenergibyggeri, under forudsætning af en positiv samfundsøkonomi.
10.2 Miljøklassificering
Indpasning af undervisningsfunktioner og relaterede aktiviteter i området kan kun ske på grundlag af en konkret vurdering af den enkelte
virksomhed/aktivitet.
10.2 Overfladevand
Overfladevand som opsamles fra facader med kobberbeklædning skal
opsamles og renses for indholdet af kobber.
10.3 Støj fra erhverv
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller påvirkes af et støjniveau, der overstiger de gældende
grænseværdier iht. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "Ekstern
støj fra virksomheder".
10.4 Støj fra trafik
Ved nybyggeri og ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres,
at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj påfører bebyggelse og opholdsarealer, ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj. Se kommuneplanens Bilag C.
10.5 Støj ved byggeri
Bygningsnedrivning eller andre støjfrembringende bygningsarbejder er
midlertidige aktiviteter, der er omfattet af Kommunal forskrift nr. 004
om visse bygge- og anlægsarbejder i aalborg Kommune. I forskriften
stilles der krav om begrænsning af støj, vibrationer, støv og arbejdstid.

11. Grundejerforening
Ingen bestemmelser.

12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, må
ikke tages i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse, før nedennævnte
anlæg er udført.
Ny bebyggelse må ikke tages i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse,
før nedennævnte anlæg er udført.
- Der er etableret de i udbygningsaftalen nævnte infrastrukturanlæg.
- Vejadgang og veje skal være anlagt i overensstemmelse med pkt.
8.1.
- Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2.
- Sti skal være anlagt i overensstemmelse pkt. 8.3.
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- Beplantning og anlæg af opholds - og friarealer skal være anlagt i
overensstemmelse med afsnit 7.
- Bebyggelsen skal være tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg
efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
- Bebyggelsen skal være separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet
efter Aalborg Kommunes anvisning.

13. Lokalplan og byplanvedtægt
Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt.

14. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

15. Retsvirkninger
Den endeligt vedtagne lokalplan
15.1 Endelig vedtagelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må
ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller
anvendes i overensstemmelse med planen.
15.2 Eksisterende lovlige forhold
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet
kan fortsætte som hidtil.
15.3 Handlepligt
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i
planen, skal etableres.
15.4 Dispensationer
Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens
principper. Byrådet har pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning opføres som lavenergibyggeri. Dette gælder dog ikke blokvarmecentraler.
15.5 Naboorientering
Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives.
15.6 Ny lokalplan
Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens
principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.
15.7 Ekspropriation
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere.
15.8 Bevaring af bebyggelse
Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører,
at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde,
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kan han under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager
den.

Vedtagelse
Lokalplanen er endeligt godkendt af Aalborg Byråd den x. måned xxxx.
Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den y. måned xxxx.
Fra denne dato gælder lokalplanens retsvirkninger.
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Hvad er en lokalplan?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere
konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.
I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv.
skal placeres og udformes inden for et bestemt område.
Lokalplanen består af:
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens
indhold. Her redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til
anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre
myndigheder.
Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således
ikke direkte bindende.
Bilag:
Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel.
Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende.
Desuden kan der være en Illustrationsskitse, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg
kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
Hvornår laves der lokalplan?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller
større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone.
Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.
Lokalplanforslaget
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan, offentliggøres det 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 planen endeligt.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme,
der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens
bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.
Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.
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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 lokalplanforslag.
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