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Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2012.
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Redegørelse for bæredygtighed
Lokalplan 4-2-110
Undervisning (UCN), Mylius Erichsens Vej 131-139, Grønlandskvarteret
Lokalplanens baggrund og formål
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. 3.
Lokalplanområdet er i dag base for University College Nordjylland's
(UCN) læreruddannelse i Aalborg samt Centralen for Undervisningsmidler. Området udgør et areal på ca. 4,9 ha og er privat ejet og ligger i
byzone.
Baggrunden for lokalplanudarbejdelse er et konkret ønske fra 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 på Sofiendalsvej - kunne rumme og samle en del af
uddannelsesaktiviteterne fra UCN's andre lokaliteter i Aalborg.
Området ved UCN rummer bevaringsværdige bygninger med høj arkitektonisk værdi og fremstår som et homogent bygningskompleks.
I planen lægges således vægt på at sikre, at ny bebyggelse tilpasses
eksisterende bevaringsværdig bebyggelse - både mht. struktur, skala,
arkitektur, materialer mv. Samtidig skal planløsningen sikre gode udendørs opholds- og aktivitetsarealer for områdets brugere, bl.a. til undervisningsformål som idræt o.l.
Et andet formål med planen er, at sikre en hensigtsmæssig trafik- og
parkeringsafvikling - både internt i området og i relation til det omgivende vejnet.

Konklusion på miljøscreening/miljøvurdering af planen
Samlet vurderes det, at påvirkningerne af planen ikke er væsentlige,
og planen er således ikke omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering.

Planbestemmelser og øvrige lovkrav i lokalplanen
Her beskrives de lokalplanbestemmelser og øvrige lovkrav, der skal
overholdes , for at forudsætningerne i miljøscreeningen holder.
- Planen muliggør indpasning af undervisnings- og institutionsformål
bl.a. til understøtning af det lokale byliv,
- Planen sikrer bevaringsværdig bebyggelse samt fastlægger krav ifm.
eventuel ændring af denne bebyggelse,
- Der stilles særlige krav til indpasning og udformning af ny bebyggelse, herunder placering, arkitektur, bygningshøjder, materialevalg
osv.,
- Der stilles krav til områdets øvrige æstetiske udformning ift. udformning af byudstyr, skiltning o.l.,
- Der gives mulighed for begrønning af facader og tag,
- Der gives mulighed for indpasning af solcelleanlæg,
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-

Der stilles krav om lokal afledning af regnvand (LAR-løsninger),
Der stilles krav om anlæg af udendørs opholds- og aktivitetsarealer,
Der stilles krav om beplantning på opholdsarealer,
Der stilles krav om, at parkeringsarealer, befæstede opholdsarealer,
stier mv. overvejende etableres med gennemtrængelig belægning,
- Der stilles krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning,
- Der stilles krav om etablering af cykelparkering,
- Der stilles krav om arealer til renovation.

Bæredygtighedstemaer i lokalplanen
Med Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi og Aalborg Commitment har kommunen forpligtet sig til at arbejde målrettet for en
bæredygtig udvikling. Derfor er bæredygtighedsaspektet tænkt ind i
lokalplanlægningen med temaerne Klima, Ressourcer, Natur samt Miljø
og Sundhed.
Nedenfor er beskrevet hvordan planen forholder sig til Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi.
For at fremme bæredygtighedstemaet ”Klima” er der fastsat planbestemmelser om:
• Kollektiv varmeforsyning,
• Krav om nedsivning, herunder forskellige typer LAR-løsninger,
• Mulighed for solceller på tagflade,
• Mulighed for begrønning af tag og facade.
For at fremme bæredygtighedstemaet ”Ressourcer” er der fastsat planbestemmelser om:
• Udlæg af areal til opbevaring af affald, som muliggør sortering.
For at fremme bæredygtighedstemaet ”Natur” er der fastsat planbestemmelser om:
• Anlæg af beplantede opholds- og aktivitetsarealer samt forareal mod
Mylius Erichsens Vej,
• Etablering af overvejende egnstypisk beplantning på opholdsarealer,
• Begrønning af P-arealer,
• Hegn skal være levende hegn.
For at fremme bæredygtighedstemaet ”Miljø og Sundhed” er der fastsat planbestemmelser om:
• Anlæg af udendørs opholds- og aktivitetsarealer,
• Etablering af cykelparkering,
• Tæt sammenhæng til korridoren for kollektiv trafik og dennes overordnede stiforbindelse,
• Primær vejadgang for biler tæt på det overordnede vejnet (Universitetsboulevarden og Motorvejen).

Forudsætninger
Planloven giver ikke mulighed for at lokalplanbestemmelser for alle de
emner, det brede bæredygtighedsbegreb i Miljøvurderingsloven har. I
stedet forudsættes det i miljøvurderingen, at hensigtserklæringer m.v.,
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der er arbejdet med i lokalplanen, også gennemføres ved planens realisering.
Der kan ikke meddeles dispensationer, der er i strid med lokalplanes
principper, herunder især lokalplanens formålsbestemmelser og de anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra målet i lokalplanen.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Bæredygtighedsstrategi

Klima

I forhold til Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi er der mål, der
er relevante i forbindelse med planlægningen, i forhold til temaerne:
Klima, Ressourcer, Natur samt Miljø og sundhed. Nedenfor er planen
vurderet i forhold til målene.

Der gives mulighed for indpasning af anlæg for solenergi på bebyggelsens tage.
I lokalplanen stilles krav om cykelparkering. Der er bl.a. cykelsti i eget
tracé langs Universitetsboulevarden. Ved fremme af cykeltransport
nedsættes CO2-udledningen.
Lokalplanen giver mulighed for lokal afledning af regnvand (LAR). Der
stilles krav om, at befæstede parkerings-, opholdsarealer mv. overvejende etableres med gennemtrængelig belægning.

Ressourcer

Natur

Miljø og sundhed

Lokalplanen stiller krav om arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med Aalborg Forsyning, Renovations
direktiver. Affald kildesorteres og genanvendes i stor udstrækning.

Lokalplanen sikres grønne ubebyggede arealer til udendørs ophold og
aktiviteter. Endvidere stilles krav til forskellige former for beplantning
og begrønning af både friarealer og bygninger.

Mertrafikken (ca. 350 biler) afvikles overvejende fra Scoresbysundvej,
der har direkte forbindelse til Universitetsboulevarden og motorvejsnettet. Trafikken søges således koncentreret på det overordnede vejnet
og vurderes på denne baggrund ikke at give anledning til væsentlige
støjgener.
Der stilles krav til cykelparkering i henholdt til P-normen. Der er et
sammenhængende cykelstinet fra Aalborg Midtby til Universitetet.

Klimastrategi

Lokalplanen sikrer - omend reducerede - arealer til udendørs aktiviteter og ophold for områdets brugere. Arealerne er bundet sammen af et
internt stinet.
Med "Aalborg Kommunes Klimastrategi" forpligter kommunen sig til
at placere klimaindsatsen centralt i kommunens politikker for energi,
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transport, indkøb, affald, landbrug og skovbrug. I forbindelse med lokalplanen for lufthavnen er kun nedenstående emner relevante.
Vedrørende energi

Klimastrategiens retningslinje R2:
Er opfyldt. Der stilles i lokalplanen krav om fjernvarmetilslutning.
Klimastrategiens retningslinje R26:
Er opfyldt. Planen giver mulighed for etablering af anlæg for solenergi
på bebyggelsens tage.

Vedrørende transport

Klimastrategiens retningslinje R29:
Er opfyldt. Udbygningen af UCN er sket under hensyntagen til den kollektive trafik - herunder den nære tilknytning til korridoren for kollektiv
trafik langs Universitetsboulevarden.
Klimastrategiens retningslinje R34:
Er opfyldt. Der stilles i lokalplanen krav om cykelparkering i henhold til
Kommuneplanens Bilag F.

Miljøvurderingsloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer opstiller kriterier for,
hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Hvis en plan medfører en væsentlig indvirkning på miljøet, skal
der efter lovens bestemmelser gennemføres en miljøvurdering.
Lokalplanen omfatter et projekt i lovens bilag 10b: Anlægsarbejde i
byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. Det
vurderes dog samtidig, at planen er omfattet af lovens § 3, stk. 2, idet
den fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Der
skal således kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Planen er derfor screenet i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag
2. Det vurderes, at følgende miljøforhold bliver påvirket ved gennemførelsen af planen, biologisk mangfoldighed, flora og fauna, landskab,
grundvand, overfladevand og jordbund, klimatiske faktorer, befolkningens levevilkår og materielle goder, menneskers sundhed, kulturarv,
arkitektonisk arv og arkæologisk arv.
Samlet vurderes, at påvirkningerne ikke er væsentlige, og planen er
således ikke omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering.
Påvirkningen er nærmere beskrevet i det følgende. De øvrige kriterier i
lovens bilag 2 dog også kort beskrevet og vurderet.
Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
Planens realisering vil ikke påvirke et Natura 2000-område.
Lokalplanområdet, som ligger i sammenhæng med et større grønt naturområde (Golfparken), vurderes at være sandsynligt raste- og især

Februar 2014• Side 7

Redegørelse for bæredygtighed
Lokalplan 4-2-110
Undervisning (UCN), Mylius Erichsens Vej 131-139, Grønlandskvarteret

fourageringsområde for Vandflagermus, Sydflagermus og Dværgflagermus. Området grænser endvidere op til Poulstrup Sø kilen.
Byggeriet vurderes ikke af få væsentlig betydning for området som evt.
overvintringssted (vinterrasteplads). Derimod sker der en byfortætning
med betydelig mere bygningsmasse på bekostning af træer og buske
og grønne arealer, der som udgangspunkt giver en forringelse af området som fourageringsområde og evt. sommeropholdssted (sommerrasteplads). Ved brug af afværgende foranstaltninger ift. begrønning/
beplantning af fx bebyggelse, parkering samt grønne opholds- og aktivitetsområder mv. kan sikres som potentielt leve- og opholdsområde.
Landskab

Beplantningen langs Mylius Erichsens Vej indgår i en større grøn sammenhæng i bydelen. Derfor har det en stor betydning for byrummet, at
dele af den eksisterende beplantning ud mod vejen bevares.

Grundvand, overfladevand og jordbund
Bebyggelse ligger i fælleskloakeret opland med overløb af opspædt
spildevand til Østre Landgrøft. Udbredt lokal håndtering af overfladevand ved nedsivning vil mindske belastning af vandløb. Nedsivning fra
belastede arealer (parkering fx) bør ske via filtermuld da området ligger indenfor vandindvindingsopland (Golfparken). Ved nedsivning af
tagvand må tagbeklædning ikke være af bly, kobber eller zink.
Der sker fremme af separatkloakering.
Der er ikke oplysninger om jordforurening inden for lokalplanområdet.
Klimatiske faktorer

Der stilles krav om nedsivning eller forsinkelse af regn-/overfladevand,
herunder brug af forskellige LAR-løsninger.

Befolkningens levevilkår og materielle goder
Planen understøtter en fortsat udvikling af uddannelsesmulighederne i
området.
Kompakt byggeri vil medvirke til at vanskeliggøre passage igennem
området i fra boligområdet ved Mylius Erichsens Vej mod syd til trafikknudepunkter på Universitetsboulevarden i forbindelse med Universitetskorridoren. Planen sikrer dog interne stiforbindelser, bl.a. passagemulighed mellem den eksisterende hovedbygning og Scoresbysundvej.
Menneskers sundhed

Bygninger og terrænhældningen reducerer vejstøjen fra Universitetsboulevarden. Den forventede mertrafik (ca. 350 biler) på Mylius Erichsens Vej vurderes ikke at have mærkbar betydning ift. støj.
De grønne områder reduceres, men der etableres grønne gårdrum og
haver. Området ligger tæt på de overordnede cykelstiforbindelser, og
der etableres cykelparkering i overensstemmelse med normen.
Mulighederne for at færdes på tværs af området, og derved også områdets sammenhæng i forhold til de omkringliggende bebyggelser, for-
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ringes. Dog fastholdes det interne stinet, som dækker hele området,
ligesom stinettet tilgodeses ved nybyggeri i byggefelterne.
I forhold til trafiksikkerhed/skolevej forventes en mindre forringelse.
Kulturarv, arkitektonisk arv og arkæologisk arv
Aalborg Seminarium er vurderet til 5 i forhold til SAVE.
Lokalplanen skal sikrer at det fremtidige byggeri opføres i harmoni med
Aalborg Seminarium, som vunders at have særlig arkitektonisk værdi.
Bygningskomplekset fremstår som homogent og konsekvent i sin arkitektur trods flere udbygninger. Denne konsekvens søges videreført til
den fremtidige bebyggelse igennem lokalplanen og dens bestemmelser.
I lokalplanen lægges der derfor særlig vægt på facadernes materialeholdning og sammensætning, og i bestemmelserne for byggeriets
højde i forhold til seminariets hovedbygning.
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Loven
Miljøscreeninger og miljøvurderinger udarbejdes med hjemmel i 'Lov om miljøvurdering af planer og programmer'.

Formålet
Formålet er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau ved at foretage miljøvurdering af planer og programmer,
hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Loven har et meget bredt miljøbegreb. Det omfatter alt lige fra den biologiske mangfoldighed over befolkning,
menneskers sundhed, fauna, flora, over jordbund, vand, luft og klimatiske forhold, materielle goder, landskab,
kulturarv, kirker og kirkeomgivelser, til arkitektonisk og arkæologisk arv. Endvidere stilles krav om en vurdering
af det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer.

Hvilke planer og programmer er omfattet?
Af lovens bilag 3 og 4 fremgår hvilke projekter, der er omfattet af bestemmelserne om miljøvurdering. Det
drejer sig om planer og programmer inden for følgende sektorer:
Landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, telekommunikation, turisme, fysisk
planlægning og arealanvendelse.
Plantyper som kommuneplaner og lokalplaner er som udgangspunkt obligatorisk omfattet af lovens bestemmelser om miljøvurdering.
For planer og programmer, som kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, eller blot omfatter
mindre ændringer i vedtagne planer eller programmer, gælder, at der kun skal gennemføres en miljøvurdering,
hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplaner tilhører normalt denne kategori
af planer.

Offentliggørelse og vedtagelse af miljøvurdering
Hvis der, i forbindelse med screeningen, træffes afgørelse om, at der ikke gennemføres en miljøvurdering, offentliggøres denne beslutning og begrundelsen herfor. Der er en klagefrist på 4 uger.
Hvis der derimod udarbejdes en egentlig miljøvurdering, offentliggøres denne i mindst 8 uger - samme frist
som gælder for kommuneplan- eller lokalplanforslag.
I forbindelse med den endelige godkendelse af miljøvurderingen udarbejdes en sammenfattende redegørelse,
hvor der bl.a. tages stilling til eventuelle indsigelser og til overvågning af de væsentlige miljøpåvirkninger, som
planen eller programmet kan afstedkomme.
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Screening
For planforslag og programforslag, der obligatorisk er omfattet af kravet om miljøvurdering (dvs. bl.a. kommuneplaner og lokalplaner) foretages en screening. Her afgøres, hvorvidt planen eller programmet må antages at
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Ved denne afgørelse skal der tage hensyn til kriterierne, omtalt i
lovens bilag 2 (forhold vedrørende planens karakteristika samt kendetegn ved indvirkningen og det område,
som kan blive berørt). Endvidere skal andre myndigheder, hvis ansvarsområde berøres af forslaget, høres.

