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Boliger, Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg
Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet på grundlag af et ønske om, at fortætte og
renovere dele af den eksisterende bebyggelse i boligområdet ved Blåkildevej i Aalborg Øst.
Projektet er anden etape af en samlet fornyelsesindsats beskrevet i
helhedsplanen "Kildeparken 2020", der omfatter de tre boligafdelinger: Blåkildevej, Ravnkildevej og Fyrkildevej. Den overordnede vision
for indsatsen er, at ændre områderne fra at være ensartede og aktuelt
nedslidte boligområder til mangfoldige og nutidige byområder med et
mere levende byliv og en større sammenhængskraft. Første etape af
helhedsplanen var realiseringen af Sundheds- og Kvarterhuset på Fyrkildevej i 2012.
I relation til den fremtidige byudvikling blev der i 2012 afholdt en arkitektkonkurrence - 'City in between' (CIB) - med henblik på at fastlægge en strategi for en mere bæredygtig udvikling af den østlige forstad
til Aalborg. Fokus var rettet mod temaerne: Boformer, mobilitet, mødesteder og lokale ressourcer, som tydeligt afspejles i vinderforslaget i
form af bl.a. fortætning, integration af nye boligformer og landskabet
som gennemgående kvalitetsbærer for udviklingen. Desuden er der i
CIB visioner om at understøtte Tornhøjcentret som et vigtigt knudepunkt og mødested i bydelen. Idéerne fra CIB indgår som vigtig inspiration til den konkrete planløsning for Blåkildevej.
Formålet med planlægningen for området er, at muliggøre den ønskede
fortætning og omdannelse, med henblik på at skabe flere forskellige
boligtypologier og boformer i området. Der lægges vægt på at højne
kvaliteten, æstetikken og funktionaliteten af både bebyggelsen og de
udendørs opholds- og friarealer, herunder også bæredygtige løsninger
for håndtering af regnvand, affald og lign. samt markante grønne sammenhænge med et mere varieret naturindhold. Alt i alt skal omdannelsen medvirke til at gøre området attraktivt for en bredere gruppe af
beboere og brugere.
For at muliggøre at nye ejerformer kan etableres i området giver lokalplanen mulighed for, at dele af området kan udstykkes med dels sokkelgrunde til ejerboliger eller udstykning af storparceller i området til
gårdhavehuse, som kan anvendes til andelsbolig eller lignende.

Lokalplanområdet
Lokalplanen omfatter et område på ca. 19 ha (del af matr. nr. 7h og
del af litra "h" Durupstien, begge i ejerlavet Nr. Tranders, Aalborg Jorder) og ligger i byzone. Området ejes af Himmerland Boligforening og
omfatter i alt ca. 350 almene boliger, der blev taget i brug i 1972. En
betydelig del af området - ca. 5 ha - henligger som grønt område, primært som græsareal.

Centralt parkerings- og opholdsareal
ved blokbebyggelsen.

Området vejbetjenes internt fra Blåkildevej, der er tilsluttet Smedegårdsvej mod nord. Fra Blåkildevej er der stikveje ind til boligernes
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Tornhøjcenteret vil være væsentlige at få belyst i den kommende planlægning.
Aalborg Øst blev planlagt i 1960'erne og frem, og bydelen kendetegnes

ved en række planlægningsmæssige styrker og udfordringer:
Redegørelse
FORSLAG
- Bydelen består i store træk af en række afgrænsede bebyggelsesLokalplan 4-6-104 enklaver, hvor bebyggelsestætheden er forholdsvis lav.

- Der er en høj grad af trafikseparation og et omfattende stisystem,
Astrupstiforbindelsen samt de 3
Boliger, Blåkildevej,
som Aalborg
forbinder boligområderne.
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ved én af disse stikveje.
Området rummer to gennemgående boligtyper - dels et område med
etageboliger/blokbebyggelse (delområde A), og dels en gårdhavehusbebyggelse (delområde B).
Boligblokkene, der fremtræder i 2 etager, er indpasset efter en stram
bebyggelsesplan med grupperinger omkring et centralt parkerings- og
opholdsareal. Disse centrale arealer er kendetegnet ved store monotone befæstede flader med et minimum af beplantning, lege- og opholdsfaciliteter mv..
Gårdhavehusene er tilsvarende disponeret i klynger omkring et centralt
møde-/ankomstrum, hvor fra der er adgang til de enkelte boliger. Alle
gårdhavehuse har egen carport, lukket have og ligger direkte ud til den
grønne kile langs med Durupstien mod vest og syd. Gårdhavehusene
er placeret meget fint i landskabet og det grønne område mod vest og
husenes kobling til landskabet er derfor et vigtigt opmærksomhedspunkt. Det grønne område er kendetegnet ved store åbne græsplæner
med sporadiske indslag af træer og buske. Området bruges overvejende som gennemfærdselsareal for beboerne i de tilstødende boligbebyggelser.
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Ankomst- og parkeringsareal ved
gårdhavehusbebyggelsen.

Blokbebyggelsen med grønne forarealer mod Blåkildevej.

Lokalplanområdets omgivelser
Lokalplanområdet ligger i bydelen Smedegård i Aalborg Øst, der rummer en blanding af forskellige typer almennyttigt bebyggelse og parcelhusområder. Centralt i bydelen ligger Planetcentret, længere mod nord
Mellervangsskolen og mod syd Trekanten, der er hjertet ift. kultur- og
fritidsliv i bydelen. Længere mod syd og sydøst ligger Sundheds- og
kvarterhuset samt blokbebyggelsen ved Fyrkildevej, og herudover
Tornhøjcentret og Tornhøjskolen på den anden side af Humlebakken.
Konkret grænser området op til Smedegårdsvej og parcelhuskvarteret
ved Ølandvej m.fl. mod nord, Korupstien og Ravnkildevej (blokbebyggelse og gårdhavehuse) mod øst, fritidscentret Byggeren mod syd samt
Durupstien og blokbebyggelsen ved Aggersundvej og Sebbersundvej
mod vest. Jævnfør luftfotoet side 3.
Korupstien og Durupstien indgår begge i det overordnede stinet og
er koblet på Astrupstien, der er den primære stiforbindelse gennem
bydelen. I den forbindelse er der igangsat et arbejde med at belyse
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Astrupstiens fremtidige funktion i bydelen, herunder som forbindelse
til bl.a. Tornhøjcentret, det nye Universitetshospital og Universitetsområdet - primært for bløde trafikanter, men måske også for kollektiv
trafik.
Kendetegnende for Aalborg Øst, der blev planlagt i 1960'erne og frem,
er klart afgrænsede bebyggelsesenklaver med en lav tæthed og et
anvendelsesmæssigt fokus på boliger og institutioner. Hertil kommer
en høj grad af trafikseparation, herunder et omfattende stinet - samt
en markant grøn struktur med store friarealer, som kun bruges meget
ekstensivt.
For bydelen Smedegård er det kuperede landskab et særligt karakteristika, som giver området en særlig attraktionsværdi - bl.a. udsigtsmæssigt - en kvalitet der kan udnyttes bedre. Der er ingen udpegede
bevaringsværdier i form af bygninger, fredninger mv. i området.
I de kommende år vil der blive investeret massivt i Aalborg Øst. Der
bygges nyt Universitetshospital og ny overordnet vejforbindelse, Egnsplanvej. Der er forundersøgelser i gang ift. en letbaneforbindelse. Der
sker udbygning af campusområdet ved Universitetet, ligesom erhvervsområderne ved Tranholmvej og Østhavnen er i vækst. Alt i alt betydelige investeringer, der kan være med til at løfte og skabe synergier i
bydelen som helhed, såfremt der - som i Kildeparken - også sker investeringer i at skabe mere velfungerende og attraktive boligområder.

Lokalplanens indhold
Hoveddisponering og struktur

Omdannelsen bygger på en hovedidé, der både omfatter renovering af
alle eksisterende boliger samt opførelse af nybyggeri. Renovering og
nybyggeri betyder bl.a., at den eksisterende bygningsskala i området
forøges flere steder, og at der samlet set fortættes med op til 200 nye
boliger. Jævnfør snittet på figur 3. Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B og C, hvor delområde A omfatter blokbebyggelsen Afd.
51.A og 51.B øst for Blåkildevej og delområde B omfatter Afd. 51.C51.I, som er gårdhavehusbebyggelsen vest og syd for Blåkildevej. Delområde C er det grønne område, som skal friholdes for bebyggelse og
anvendes til rekreative formål, boldspil, fælles aktiviteter for området
og lignende.
Den primære anvendelse vil fortsat være boliger, men der vil også
være mulighed for at etablere funktioner i lokalplanområdet, der naturligt vil kunne indpasses i et boligområde, uden at det medfører gener i forhold til omgivelserne. F.eks. kan der etableres administrative
funktioner, fælles vaskeri for beboere, institution, fælleshus eller andre
halvoffentlige funktioner, som kan være med til at tilføre området mere
byliv og mulighed for mødesteder i bebyggelsen. For at tilføre mere liv
i husene i gadehøjde vil disse funktioner i de fleste tilfælde være bedst
at placere i stueetagen. Der udpeges i lokalplanen en række "aktive
facader" i stueetagen, hvor forskellige "halvoffentlige" funktioner kan
placeres for at skabe et mere aktivt byrum med mulighed for fælles
mødesteder.
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Figur 1: Illustrationsskitse, der viser et eksempel på området ved Blåkildevej efter omdannelse (KPF Arkitekter).
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Som en vigtig del af fornyelsen omlægges hovedparten af de eksisterende vej-, parkerings- og opholdsarealer i delområde A til fordel for
en mere åben struktur med lokale shared space-løsninger og en bred
palette af lokale opholdsrum, haver og lign. - jf. figur 1. Ved at ændre
strukturen ændres den måde, man bevæger sig rundt i bebyggelsen.
Bilerne parkeres i gader mellem bygningerne - tæt på den enkeltes
bolig og til gavn for bylivet og trygheden ved at færdes i området generelt. For gårdhavehusbebyggelsen er der kun tale om mindre ændringer af infrastrukturen.
Den nye disponering betyder også, at der bliver behov for at gennemføre mindre nedrivninger af eksisterende bebyggelse, jf. bilag 2.
Nedrivningerne skal muliggøre nye visuelle og funktionelle forbindelser
gennem området. Lokalplanen reserverer areal til en eventuel kommende vej- og/eller stiforbindelse mod øst til Ravnkildevej/Fyrkildevej
og det er vigtigt at sikre, at området får koblingspunkt(er) til Astrupstforbindelsen.
Indpasning og udformning af bebyggelse
Lokalplanen åbner mulighed for en fortætning af området. Der kan
fortættes op til en bebyggelsesprocent på 60 for etageboligområdet og
40 for tæt/lav-området. Nybygget bebyggelse skal placeres inden for
de på bilag 2 viste byggefelter og kan opføres i op til 8 etager, hvor den
8. etage ikke er en fuld etage. Den maksimale bygningshøjde er fastsat
til 27 m (målt fra eksisterende naturligt terræn). Mindre nye bygninger

Model 1

Model 3

Model 2

Punkthus
7+1 etager

Figur 2: Visualisering af de 3 modeller for renovering af blokbebyggelse samt punkthus i 8 etager,
hvor den 8. etage ikke er en fuld
etage.
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Figur 3: Nord-sydgående snit, der
bl.a. viser bebyggelses- og skalaforhold ift. parcelhusområdet nord for
Smedegårdsvej.

f.eks. garageanlæg eller bygninger til opbevaring kan placeres udenfor
de viste byggefelter. Garageanlæg dog primært i de to P-zoner som vist
på bilag 2.

Figur 4: Visualisering af boligområdet ved Blåkildevej efter omdannelse
(KPF Arkitekter).

Hensigten er, at den eksisterende bebyggelse gives et arkitektonisk og
indretningsmæssigt løft med fokus på kvalitet, lys, luft og funktionalitet, herunder adgangsforhold der er tilgængelige for alle tænkelige
brugergrupper. Planen angiver således bestemmelser omkring farveholdning og materialevalg samt principper for arkitektonisk variation,
bygningsmæssige detaljer, belysning mv.
De gennemgående bygningstypologier bliver gårdhavehuse i 1-1½
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plan, længer med rækkehuse i 2 etager, lejlighedsblokke i hhv. 2 og 3
etager samt punkthuse i op til 8 etager. Den brede vifte af boligtyper
betyder endvidere, at de almennyttige boliger varieres med nye ejerformer - både ejerboliger og evt. andelsboliger.
For boligblokkene (Afd. 51.A og 51.B) tænkes der 3 modeller for renovering - "1 - Let renovering", "2 - Rækkehus-modellen" samt "3
- Gennemgribende renovering". Den lette renovering omfatter som
hovedprincip facaderenovering samt modernisering og let ombygning
af lejlighederne. Ved model 2 ombygges lejlighederne til rækkehuse i 2
plan med egen have og terrasse ligesom der udføres facaderenovering
mv.. Ved en gennemgribende renovering bevares lejlighedernes hoveddisponering, men der sker fuld modernisering ift. indretning, lysforhold,
adgangsforhold samt nye facader. altaner, tagetager osv.. På visualiseringen - figur 2 - ses de tre modeller efter endt renovering.
Mellem de renoverede boligblokke indpasses et markant nybyggeri i
form af 6 punkthuse i op til 8 etager. Punkthusene bliver med deres
unikke arkitektur nye visuelle pejlemærker i området, men vil også
rumme lejlighedstyper, som ikke tilbydes i de renoverede boligblokke.
Punkthusene skal være med til at understrege områdets flotte kuperede terræn, ligesom de bidrager til, at udsigtskvaliteterne udnyttes
bedre.

Fra Humlebakken, nuværende situation.

Fra Humlebakken, fremtidig situation.

Fra parcelhusområde nordfor, nuværende situation.

Fra parcelhusområde nordfor, fremtidig situation.
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Tanken er, at punkthusenes øverste etage ikke etableres som et fuldt
plan, men som en variation af forskellige typer opbygninger med mellemliggende tagterrasser og nicher. Tilsvarende kan bygningernes stueplan indrettes til fælles "halvoffentlige" funktioner som fx institution,
administration. Det er dog også en mulighed, at fælles funktioner indrettes på bebyggelsens 1. eller 2. sal, ligesom der fortsat er mulighed
for at etablere et decideret fælleshus centralt i lokalplanområdet.

GARAGER BOLIG / FÆLLESFKT / EHVERV

Vestfacade

GARAGER

TRAPPE/
ELEVATOR
GARAGER

BOLIG/
FÆLLESFKT/
ERHVERV

BOLIG/
FÆLLESFKT/
ERHVERV

I delområde B renoveres og ombygges den eksisterende gårdhavehusbebyggelse. Boligerne gives et arkitektonisk løft med fx nye tagkonstruktioner, mere åbne facader og eventuelle tilbygningsmuligheder.
Der åbnes desuden mulighed for, at de nordligste boligkarréer kan udformes med 1½ etage og ekstra faciliteter, der gør boligerne attraktive
for nye beboergrupper.
Herudover gennemføres der en bearbejdning af de interne ankomst- og
parkeringsrum og boligernes samspil med det omgivende landskab. I
den forbindelse vil to hovedprincipper få særlig betydning - dels indpasning af nye "afsluttende" bebyggelser mod den grønne kile, og dels
omdannelsen af de grønne "slip" mellem gårdhavehusene til private
haver - jf bilag 3. Hensigten er at bruge fortætning til at skabe et både
homogent og mere dynamisk samspil med det store landskabsrum.
Samtidig skabes færre samt mere synlige og klart definerede færdselsforbindelser gennem delområde B, som giver øget tryghed for beboerne. Endelig er det attraktivt med større haver til en del af boligerne.

Planskitse

Gårdhavebebyggelse set fra ankomstområdet.

Veje, stier og parkering

Ny punkthusbebyggelse set fra Blåkildevej.

Med hensyn den fremtidige trafikafvikling i krydset mellem Smedegårdsvej og Blåkildevej er der foretaget kapacitetsberegninger for fire
scenarier, som er hhv. morgen- og eftermiddagsspidstimen for en basissituation for 2023 samt en udvidet situation for 2023, hvor en boligudvidelse på 200 boliger på Blåkildevej er medregnet.
Beregningerne viser, at den mest kritiske situation opstår i morgen-
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Figur 7: Udsnit - eksempel på indretning af grønt fællesareal i den sydøstlige del af området.

Espalier med Blå Regn
og siddepladser

Parkour-redskaber

Figur 8: Udsnit - eksempel på indretning af udearealer i delområde A.

spidsstimen. For den udvidede situation, som giver den største trafikmængde opnås belastningsgrader på 60 %, hvilket betyder at der fortsat efterlades en restkapacitet.
Trafikken kan afvikles, og der kan forventes tilbagestuvning af op til
fem køretøjer i de 5 % af spidstimen, hvor køresporet er højest belastet. Der er således ikke i de gennemførte kapacitetsberegninger indikationer på afviklingsmæssige udfordringer i krydset mellem Smedegårdsvej og Blåkildevej.
Øget trafikmængde på Smedegårdsvej som konsekvens af nye boliger
eller funktioner på de nærtliggende veje vurderes ikke at få betydning
for trafikafviklingen i det analyserede kryds, idet belastningsgraden på
den svingende trafik fra Smedegårdsvej i ingen af de beregnede scenarier overstiger 19 %.
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Figur 5: Principsnit - Blåkildevej.

DURUPSTIEN

LAVNING TIL LOKAL NEDSIVNING AF REGNVAND

FÆLLES GRØNNING
MED KLIPPET GRÆS

OMRÅDE MED
ENG-KARAKTER

GRUPPER AF TRÆER LANGS
KLYNGEHUSESE

Figur 6: Snit, der viser principper for indretning af den grønne kile i delområde B.

Blåkildevej vil fortsat være rygrad for områdets infrastruktur. Af hensyn
til sænkning af hastigheden på vejen skal etableres trafikdæmpende
foranstaltninger og vejen kan indrettes med længdeparkering i den ene
vejside jf. principsnittet på figur 5.
De interne boligveje til gårdhavehusbebyggelsen (delområde B) fastholdes, mens der tilsluttes nye interne fordelingsveje til delområde A,
jf. bilag 3. Det interne vejnet udformes som "shared space" med et
finmasket - men sammenhængende - net af kørearealer, stier, gangarealer samt lokale pladser og parkeringsarealer. Det betyder, at beboerne ikke skal bakke og vende, og at det altid er muligt at vælge en
kort direkte vej til parkering ved ens bolig og tilsvarende ud af området
igen. Trafikarealerne indrettes med varierede belægningstyper som
asfalt, fliser, grus, græsarmering osv., som understøtter arealernes vigtige rolle som multifunktionelle byrum. Til inspiration henvises til figur
1 samt de detaljerede udsnit på figur 7 og 8.
Der lægges vægt på, at området fortsat er velforsynet med stier - både
på kryds og tværs af området samt med gode naturlige forbindelser til
det omkringliggende stinet, herunder Durupstien i vest og Korupsten i
øst. Korupstien fungerer i øvrigt som opkobling til Astrupstien, som har
en mere overordnet karakter.
I planen stilles krav om etablering af 1 p-plads pr. bolig. Dette tal dækker dog over et varierende parkeringsbehov fra én boligtype til en an-
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Figur 9: Skyggestudier med punkthuse i 8 etager - 21. januar.
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Figur 10: Skyggestudier med punkthuse i 8 etager - 21. juni.
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Figur 11: Skyggestudier med punkthuse i 8 etager - 21. juni (aften).

den, og om det er ejer- eller lejeboliger. Parkeringsopgørelser fra området i dag viser imidlertid, at der er en stor uudnyttet kapacitet, hvorfor
der ikke vurderes at være behov for at øge normeringen.
Parkering skal overvejende etableres på terræn langs veje i området
eller i særskilte garageanlæg, primært ved fællesarealer i den østlige
del af delområde A - på bilag 2 benævnt som P-zoner. Der er desuden
mulighed for at etablere parkering i halvdelen af stueetagen i det enkelte nyopførte punkthus, eller der kan etableres P-kælder i området
Opholdsarealer og grøn struktur

En bærende del af visionen for revitaliseringen af området ved Blåkildevej er grønne løsninger - såvel de fysiske grønne områder som bæredygtige og energirigtige løsninger i både byggeri og udenomsarealer.
Generelt lægges vægt på at sikre sammenhængende grønne forløb
gennem området - nogle steder som deciderede grønne landskabsprægede områder og haver, og andre steder som begrønnede byrum. Beplantningen skal overvejende være egnstypiske arter.
Mest iøjnefaldende er den grønne kile langs Durupstien, som fortsat
skal være den primære grønne og økologiske forbindelse gennem området. Med lokalplanen sikres kilen som et grønt landskabsrum, som
af hensyn til natur- og oplevelseskvalitet skal indrettes med forskellige
typer beplantning, der brydes af klippede græsforløb, tværgående stier
samt naturtilpassede søer, bede, grøfter og lign. til forsinkelse af regnvand. Beplantningen fortættes ved overgangen til gårdhavehusbebyggelsen, hvor de bløde trafikanter naturligt ledes ind i den bebyggede
del af området. På figur 6 nederst ses et principsnit for udformningen
af den grønne kile.
I planen stilles endvidere krav til indretningen af de mere lokale opholdsarealer/pladser med direkte tilknytning til bebyggelsen. Det gælder både arealer med overvejende bymæssig karakter og arealer med
overvejende grøn karakter. Fælles for disse er, at de skal beplantes
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og indrettes med forskellige faciliteter for udendørs ophold og leg. De
"grønne" fællesarealer skal gives havekarakter, mens områder med en
mere urban karakter skal fremtræde med en blanding af belægning og
beplantning. Belagte flader skal så vidt muligt være gennemtrængelige ift. klimasikring. I forhold til valg af byudstyr og belysning skal der
fastlægges og anvendes en gennemgående designlinje, men med mulighed for at variere indretningen lokalt.
Biodiversiteten og biofaktoren i lokalplanområdet skal øges. Biodiversitet er betegnelsen for mangfoldighed i alt levende, dvs. mangfoldighed
i levesteder, arter og processer. Biofaktor er et mål for omfanget af et
områdes grønne elementer set i forhold til områdets størrelse. Forskellige belægningstyper og beplantningstyper tildeles en værdi efter hvor
"grønne de er. Den højeste værdi findes i skove, men en almindelig
græsplæne har en relativ lav værdi og asfalt har værdien nul.
Opholdsarealerne og de grønne arealer spiller også en meget vigtig
rolle ifm. håndtering og forsinkelse af regnvand. Hensigten er, at der
inden for området skal anvendes og afprøves en række forskellige løsninger - ikke mindst ift. at styrke det rekreative og naturmæssige indhold. Løsningerne, der fx kan være regnvandssøer, grøfter, kanaler og
regnbede, vil tilføre de mange friarealer ny kvalitet og vil danne basis
for et langt mere aktivt brug af arealerne i det daglige.
Regnvandssystemet bør udformes som et sammenhængende system,
der afvander til et primært forsinkelsesbassin i områdets sydøstlige del
- nær koblingspunktet til Astrupstien. På sigt kan systemet evt. sammenbindes med systemer i naboområder, og hvor regnvandet håndteres samlet for det meste af bydelen.
Skygge og vind

Lokalplanområdets grønne og åbne karakter samt de terrænmæssige
forhold har betydning ift. skygge- og vindforhold - især ved indpasning
af mere og højere bebyggelse. Der er derfor gennemført skyggestudier
på udvalgte datoer og tidspunkter hen over året samt en analyse af
vindpåvirkningen i området efter omdannelse og fortætning.
Af skyggestudierne - herunder eksemplerne på figur 9-11 - fremgår
det, at de nye punkthuse vil have en skyggevirkning forår, sommer og
efterår som primært vil være internt i området, bl.a. på nogle af de
større friarealer mellem bebyggelsen. "Sommersituationen" viser imidlertid, at skyggevirkningen ikke vil være dominerende formiddag eller
eftermiddag, og at der vil være steder at finde mulighed for ophold
i solen. Skyggeforholdene bør tages i betragtning ifm. den nærmere
disponering og indretning af fri- og opholdsarealer.
I forbindelse med den konkrete udformning af bebyggelse og friarealer
skal hensyntagen til vindforhold tages i betragtning. Især er det vigtigt
at få skabt gode muligheder for læ på fælles udendørs opholdsarealer.
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Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning
Bekendtgørelse om Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet (VVM)
Forslaget omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller 2
i "Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs
virkning på miljøet", hvorfor der ikke skal udarbejdes en VVM-screening eller en VVM-redegørelse. Når bygge- eller anlægsprojektet er
kendt, kan det udløse en VVM-screening. Her afgøres, om det pågældende bygge- eller anlægsarbejde kan påvirke miljøet væsentligt og
herved kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse."
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 i lokalplan 4-6-104'.
EF-Habitatdirektivet

Nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 15, Nibe
Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, som ligger ca. 10 km vest for
lokalplanområdet. Som følge af den betydelige afstand mellem områderne vurderes, at planlægningen af renovering og nybyggeri inden for
lokalplanområdet hverken i sig selv eller sammen med andre planer og
projekter vil medføre en forstyrrende påvirkning ind i Natura 2000-området.
Lokalplanområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en række
arter opført på habitatdirektivets bilag IV. De eneste arter, som potentielt kunne have yngle- eller rasteområde på de grønne arealer og
ved bygningerne, der renoveres, er markfirben og arter af flagermus.
Områdets græsplæner og de eksisterende fuldt udnyttede bygninger
vurderes ikke egnede som yngle- eller rasteområde for de pågældende
arter. Projektet vurderes derfor ikke at ville beskadige eller ødelægge
yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Bæredygtighed i lokalplanen

Social

Lokale
værdier

Natur
Økonomi

Miljø

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
- Sikring af en markant og sammenhængende grøn struktur i området.
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- Brug af varieret beplantning skal skabe øget biodiversitet i grønne
områder og på opholdsarealer.
- LAR-løsninger som naturkvalitet.
- Genbruge/bevare eksisterende træbeplantning
Sociale forhold
- Blandede boligtyper giver flere forskellige beboergrupper.
- Synlighed til de udendørs opholdsarealer og mere byliv skal give
øget tryghed i området.
- Der skabes attraktive opholdsarealer med ejerskab.
- Området indgår i 9220-netværket, der styrkes med flere beboere.
Lokale værdier
- Eksisterende bygninger renoveres og forskønnes.
- Udsigtsmuligheder/solorientering udnyttes bedre.
- Opholdskvaliteter forbedres og forskønnes.
- Stisystemet optimeres, herunder bedre sammenhæng til øvrige byfunktioner i Aalborg Øst.
- Landskabelige og naturmæssige værdier er i fokus.
- Bedre trafiksikkerhed.
Miljø
- Energioptimering af både ny og eksisterende bebyggelse.
- Støjkrav i/ved boliger og opholdsarealer.
- Lokal håndtering af regnvand (LAR).
- Fortætning.
- Nye faciliteter for affaldshåndtering.
- Udnyttelse af kollektiv trafik og eksisterende indkøbs- og kulturmuligheder
- Fjernvarme
- Solceller
- Cykelparkering
Økonomi
- Synergi ift. udvikling i Øst Aalborg (Universitetshospital, City in between osv.).
- Reducerede varmeudgifter.
- Flere arbejdspladser i anlægsfasen.
- Langsigtede og fremtidssikrede løsninger.
Kommuneplanens hovedstruktur

Lokalplanområdet ligger i den del af Aalborg Øst, der betegnes Smedegård. Smedegård er en forstad til Aalborg præget af boligbebyggelse,
der er adskilt af rummelige grønne forbindelser med en markant stistruktur. Serviceforsyningen sker fra Planetcentret og Tornhøjcentret,
mens bydelen tilhører tre skoledistrikter; Mellervangskolen, Herningvejens Skole og Tornhøjskolen.
Området ligger i tæt tilknytning til 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.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur.
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Kommuneplanrammer

Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 4.6.B3
Blåkildevej m.fl..
Området er udlagt til boliger (tæt/lav- samt etagebebyggelse). Desuden er der mulighed for at placere en række andre aktiviteter i området, herunder eksempelvis kontorfaciliteter, kulturelle formål, institutioner og rekreative formål. Der kan bygges i op til 2,5 etage i dag, og
den maksimale bygningshøjde er 12,5 m.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne.
Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er
den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.
Kommuneplantillæg 4.025 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et
særskilt dokument.

Byplanvedtægt nr. 32

Lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt nr. 32, vedtaget i byrådet i 1973. Området er beliggende i byzone og er udlagt primært til
boligformål (tæt/lav- og etagebebyggelse). Gårdhavehusene samt det
grønne areal mod vest er beliggende i delområde A2. Etageboligerne er
beliggende i delområde B. I byplanvedtægten er angivet en retningsgivende bebyggelsesplan.
I område A2 (gårdhavehusene) må bebyggelse kun opføres i 1 etage
og i område B (etageboligerne) i 2 etager.
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan
4-6-104 ophæves byplanvedtægt nr. 32, Vedrørende et område beliggende syd for Smedegårdsvej i Aalborg Kommune, for det område, der
er omfattet af lokalplan 4-6-104.

Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
Trafikregulering

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).

Øvrige krav i medfør af anden lovgivning
Grundvandsbeskyttelse

Lokalplanområdet er beliggende uden for områder med særlige drikkevandsinteresser.
Aalborg Kommune, Miljø & Energi skal ansøges inden en eventuel
grundvandssænkning i lokalplanområdet.
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Tilslutnings- og aftagepligt til kollektiv varmeforsyning
I henhold til varmeforsyningslovgivningen må der ikke etableres solvarmepaneler, jordvarmepumper og varmeproducerende VE anlæg på
bygninger udlagt til kollektiv varmeforsyning, såfremt disse er omfattet
af blokvarmebestemmelserne, der gælder for varmeinstallationer med
en installeret effekt større end 250 kW. Blokvarmebestemmelserne og
fortolkningen af disse indebærer, at byggeriet, selvom det er opført
efter lavenergistandard, ikke kan fritages fra kravet om tilslutning til
kollektiv varmeforsyning, og at der ikke må etableres supplerende varmeinstallationer til den kollektive forsyning 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 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.
Matr.nr. 7h, Nr Tranders, Aalborg Jorder
Tinglyst: 06.07.1968
Titel:
Dok om beboelse/delvist forbud herimod mv
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 7h, Nr Tranders, Aalborg Jorder
Tinglyst: 25.06.1985
Titel:
Dok om tandlægeklinik mv
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 7h, Nr Tranders, Aalborg Jorder
Tinglyst: 26.04.1989
Titel:
Dok om fælles grønne arealer, fællestier mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 7h, Nr Tranders, Aalborg Jorder
Tinglyst: 22.03.2001
Titel:
Dok om ledningsanlæg
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 7h, Nr Tranders, Aalborg Jorder
Tinglyst: 13.07.2010
Titel:
Dok om afledning af overfladevand mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Februar 2014 • Side 22

Planbestemmelser
Lokalplan 4-6-104

FORSLAG

Boliger, Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg
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 området anvendes til boligformål med varierede bolig- og bebyggelsesformer samt andre funktioner, der naturligt indgår i bebyggelsen,

1.2

at der kan ske omdannelse og renovering af den eksisterende bebyggelse samt suppleres med nybyggeri i op til 27 meters højde,

1.3

at der kan ske en udstykning af grunde i området

1.4

et godt samspil mellem bebyggelsen og det omgivende landskab, herunder synliggørelse af udsigtskvaliteter og terrænformer,

1.5

at der ved nybyggeri samt om- og tilbygninger sikres kvalitet og nutidige arkitektoniske løsninger,

1.6

sammenhængende stiforbindelser med tilslutning til det overordnede
stinet,

1.7

en styrkelse af natur- og opholdskvalitet samt sammenhæng i grønne
områder og byrum, og

1.8

at området vejbetjenes fra Smedegårdsvej.

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

Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A (boligblokke, rækkehuse og
punkthuse), B (gårdhavehuse/rækkehuse) og C (grønt område som
friholdes for bebyggelse), som vist på Bilag 1 og 2.

2.3

Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
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3. Arealanvendelse
3.1

Anvendelse, delområde A og B
• Boliger (tæt-lav boliger og etageboliger)
• Enkeltstående butikker (kiosk og lign.)*
• Mindre butikker til salg af egne produkter*
• Restaurant o.l.
• Klinikker mv. (kiropraktor, læge, tandlæge, terapi og lign.)
• Kontorer (administration og lign.)
• Service (frisør, solcenter og lign.)
• Trykkerier
• Kulturelle formål (kulturformidling, medborgerhus, udstilling, galleri,
musiklokale og lign.)
• Fritidsanlæg (klub, forening og lign.)
• Undervisning (kursus, konference, skole)
• Institutioner (børneinstitution, ungdomsboliger, ældreboliger og
lign.)
• Rekreative formål
• Værksteder o.l.
• Tekniske anlæg**
* Maks. 250 m2 for dagligvare- og udvalgsvarebutikker.
** kun mindre tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.
Områdets hovedanvendelse er boliger og rekreative formål. Andre byformål kan passes ind når dette er foreneligt med hovedanvendelsen.
Nuværende etagehusbebyggelse kan omdannes til bebyggelse med
lodrette lejlighedsskel (rækkehuse).

3.2

Anvendelse, delområde C
• Rekreative formål
• Fritidsanlæg
• Tekniske anlæg*
* kun mindre tekniske anlæg til områdets lokale forsyning.
Områdets hovedanvendelse er rekreative formål og fritidsanlæg. Området skal friholdes for bygninger med mindre der er tale om mindre
bygninger, der understøtter hovedanvendelsen af området.

3.3

Punkthuse, stueetage
Mindst halvdelen af punkthusenes stueetage (se bilag 2) udpeges til
aktive facader, hvor der kan etableres forskellige fælles funktioner såsom f.eks. kontor, frisør, udstilling, klublokale eller boliger.
De aktive facader gives et åbent og transparent udtryk.

4. Udstykning
4.1

Udstykning af sokkelgrunde i område A
Sokkelgrunde til punkthuse kan udstykkes som vist i princippet på bilag
2 (byggefelter)
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4.2

Udstykning af grunde i område B
Samlede boligområder med gårdhavehuse kan udstykkes.

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 % for tæt-lav boligbebyggelse (område B), 60 % for etageboligbebyggelse (område A).
I område A må bebyggelsesprocenten være maks. 60 for området som
helhed og i område B må bebyggelsesprocenten være maks. 40 for
området som helhed.
Med den planlagte fortætning af området øges omfanget af bebyggelsen fra 35.000 m2 til ca. 55.000 m2. Der forventes i alt etableret ca.
200 nye boliger i området.

5.2

Områdevis udbygning
Nybyggeri og ombygning kan udføres områdevist. Byggeri skal derfor
udføres således, at de enkelte områder fremstår som passende afsluttede enheder og på en måde, der muliggør opførelse af efterfølgende
udbygninger.

5.3

Byggeri, delområde A
Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal placeres inden for de på
Bilag 2 viste byggefelter.
Bebyggelse kan opføres med følgende etageantal og maksimale bygningshøjder plus eventuelle tekniske installationer på tag fx elevatorskakt og ventilation, jf. bilag 2:
8 etager:
3 etager:		
2 etager:

27 m (punkthus med delvist udnyttet tagetage)
12 m
8,5 m

Bygningshøjder måles fra eksisterende naturligt terræn.
5.4

Byggeri, delområde B
Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal placeres inden for de på
Bilag 2 viste byggefelter. Ny bebyggelse skal tilpasses ekisterende terræn.
Bebyggelse kan opføres med følgende etageantal og maksimale bygningshøjder jf. bilag 2:
1-2 etager - 8,5 m
Bygningshøjder måles fra eksisterende naturligt terræn.

5.5

Sekundære bygninger og tilføjelser til bygninger, delområde A
og B
Uden for byggefelterne kan der etableres sekundære bygninger og an-
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læg såsom cykel- og redskabsskure, garageanlæg, miljøstationer, teknikbygninger og lign.
Der kan etableres trapper, vindfang, karnapper, knaster eller lign.
udenfor de udpegede byggefelter.
5.6

Nedrivning
Der kan ske nedrivning af de på bilag 2 viste bygninger eller bygningsdele.

6. Bebyggelsens udseende
6.1

Generelle bestemmelser
Området skal fremtræde som et kompleks af forskellige typer boligbebyggelse med en varierende skala og arkitektur, men hvor et nutidigt
udtryk og et beslægtet farve- og materialevalg er med til at binde området visuelt sammen.

6.2

Punkthuse, delområde A
Ny bebyggelse i op til 8 etager skal fremstå som punkthuse med et
dynamisk og varieret formsprog.
Stueetagen:
Maksimalt halvdelen af punkthusenes stueetage kan indrettes med
parkering.
Den øvrige halvdel af stueetagen kan indeholde halvoffentlige funktioner, som vil bidrage til et aktivt byliv.
Punkthuse skal indrettes så udsigtsforhold og lysforhold/solorientering
optimeres for den enkelte lejlighed. Hver lejlighed skal have mindst én
altan eller terrasse.

6.3

Facader
De halvoffentlige funktioner i stueetagen skal orienteres mod de aktive
byrum. Parkeringsfacader orienteres mod de mindre aktive byrum. De
aktive facader skal have et åbent/transparent udtryk, mens parkeringsfacader kan være mere lukkede i deres formsprog.
Facader skal som hovedprincip fremtræde som pudsede flader eller
blank mur i hvid eller lyse naturfarver.
Mindre facadepartier, gavle eller bygningsdele/detaljer kan fremtræde
i grå/mørke farvenuancer. Der kan anvendes kontrastfarver på bygningsdetaljer og mindre bygningsdele som døre, afskærmning på altaner/terrasser, ved indgangspartier og lign..
Der kan anvendes følgende materialer eller kombinationer heraf: Teglsten, beton/fiberbeton (uden synlige fuger), eternit, glas, stål, træ og
zink. Der kan endvidere integreres solcellepaneler og ske begrønning af
facader.
Ved vestvendte facader kan der etableres solafskærmning/markiser,
når dette sker som en integreret del af bygningens arkitektur.
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6.4

Mellembygninger, delområde A
Eventuelle gangforbindelser skal gives et let og transparent udseende
med god arkitektonisk sammenhæng med de tilstødende bygninger.

6.5

Sekundære bygninger
Overflader og farver på sekundære bygninger, jf. 5.5, skal harmonere
med selve boligbebyggelsen.

6.6

Tag
Til tagdækning skal anvendes tagpap, metalplade eller "grønt tag"
(mos sedum, græstørv og lign.). Mindre tagpartier eller tag på mindre
bygningsdele kan endvidere dækkes med glas.

6.7

Skiltning
Skiltning ved boligbebyggelse må kun være i form af almindelig navneog nummerskiltning. Skiltning ved øvrige byfunktioner kan ske med
navn og logo. Tekster og logoer må lyse eller belyses.

6.8

Bygningsbelysning
Særlige bygninger og bygningsdele kan evt. belyses eller markeres
med effektbelysning. Dette kan ske som spotbelysning, fx nedfældet
i den omgivende belægning/terræn eller integreret i tag- eller facadekonstruktioner. Se endvidere 7.7.

6.9

Tekniske anlæg
Ventilationsafkast og lign. tekniske anlæg skal integreres arkitektonisk i
design af bebyggelsen eller ved indretning af ubebyggede arealer.

7.1

Udendørs opholdsarealer - generelle bestemmelser
Ubebyggede arealer skal indrettes til udendørs ophold, både som fælles
og som private opholdsarealer. Der lægges vægt på at sikre sammenhængende grønne forløb både vertikalt og horisontalt gennem området, jf. princippet på bilag 3 - illustrationsskitse.

7. Ubebyggede arealer

Fælles opholdsarealer indrettes dels som et grønt sammenhængende
landskabsrum mod vest (delområde C), dels som en blanding af gårdhaver, gårdrum eller torve/pladser i tilknytning til bebyggelse (i delområde A og B). Fælles opholdsarealer skal udformes så de i videst muligt
omfang tilgodeser adgangsforhold for handicappede.
Beplantning skal overvejende være egnstypiske plantearter.
7.2

Planer for udendørs opholdsarealer
Inden anlægsarbejde påbegyndes skal der udarbejdes detaljerede planer for de aktuelle udendørs opholdsarealer og grønne områder - herunder for beplantning, belægning, opholdsfaciliteter og lign. - som skal
godkendes af Aalborg Kommune.
I lokalplanen stilles ikke krav om, at opholdsarealerne indrettes på en
bestemt måde, men det skal med de detaljerede planer dokumenteres,
at disse indrettes med den ønskede funktion og karakter. Der skal ske
en forøgelse af områdets biofaktor og biodiversitet.
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7.3

Fælles opholdsarealer med bymæssig karakter
Opholdsarealer med overvejende bymæssig karakter - herunder torve
og pladser - skal indrettes med en blanding af befæstede flader, beplantning samt faciliteter for ophold, jf. princippet på figur 8.
Der skal så vidt muligt anvendes gennemtrængelige belægningstyper,
fx græsarmering, belægningssten med brede fuger, stenmel og lign..
Beplantning skal have rumskabende effekt.

7.4

Fælles opholdsarealer med grøn karakteristika
Opholdsarealer med overvejende grøn karakter skal fremtræde med
havekarakter, fx græs med spredte grupper af træer, buske, blomster
mv. samt faciliteter for leg og ophold, jf. princippet på figur 7.
Dog skal den grønne kile langs med Durupstien (delområde C) fremtræde som et grønt sammenhængende landskabsrum overvejende
med en åben karakter, jf. figur 6. Af hensyn til dyre- og planteliv samt
områdets rekreative kvalitet skal der suppleres med nye variationer af
beplantning samt anlæg for regnvandshåndtering, jf. 9.5.
Endvidere inddrages dele af kilen dels til nye rækkehuse og dels til private haver for gårdhavehusbebyggelsen, så færdslen på tværs af kilen
fremadrettet vil ske via gårdhavehusenes ankomst- og parkeringsarealer, jf. endvidere bilag 3 - Illustrationsskitse.
I lokalplanområdets sydøstlige del (nord for Blåkildevej) er der mulighed for at etablere anlæg til regnvandshåndtering, jf. 9.5.

7.5

Private opholdsarealer
Private opholdsarealer kan etableres som traditionelle haver, taghaver,
tagterrasser samt altaner ifm. bebyggelse. Dog tillades ikke taghaver
og tagterrasser i delområde B.
Det anbefales at hække holdes nede i en højde af maks. 1,6 m for at
øge muligheden for udsyn i området, især kiggene fra Blåkildevej og
mod vest mod område C ønskes tilgodeset.

7.6

Bevaringværdige træer
Træer, der har en stammediameter på mere end 25 cm, er i princippet
bevaringværdige og træerne må ikke fældes. Træerne skal fremgå af
en plan for de udendørs opholdsarealer, jf. 7.2, med angivelse af hvilke
træer der bevares og hvilke der ikke gør. Planen godkendes af Aalborg
Kommune.
Såfremt der er træer i byggefelter, hvor der skal bygges, kan disse fjernes.
Syge eller døde træer kan normalt fjernes, mod at der plantes et nyt
træ, der på sigt bliver et markant træ, som kan erstatte det fjernede
træ.

7.7

Beplantning langs Smedegårdsvej
Kanten mod Smedegårdsvej skal fremtræde med beplantning. Der kan
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af hensyn til indkig til området ske reduktion i den eksisterende træbeplantning, ligesom erstatningsbeplantning kan ske med højstammede
træer.
7.8

Byudstyr og belysning
Byudstyr og belysning på udendørs opholdsarealer skal fremtræde med
en gennemgående designlinje tilpasset funktion og områdets karakter.
Udvalgte anlæg, flader, beplantninger og lign. kan evt. belyses eller
markeres med effektbelysning. Se endvidere 6.8.

7.9

Udendørs oplag
Eventuelle udendørs oplag skal etableres i tilknytning til bebyggelse eller afskærmes af beplantning.

7.10 Terrænregulering ved byggeri
Terrænregulering skal ske efter en samlet plan for det enkelte byggeområde/byggefelt.
7.11 Terrænregulering i øvrigt
På ubebyggede arealer kan der terrænreguleres svarende til +/- 0,5 m
ift. eksisterende terræn. Terrænreguleringer skal udføres på en sådan
måde, at mindre tilpasninger udføres blødt afrundet op mod eventuelle
bygninger eller anlæg.
I forbindelse med anlæg af veje, regnvandsbassiner og lign. anlæg til
områdets lokale forsyning samt mod Smedegårdsvej kan der ske nødvendig terrænregulering. Eventuelle skråningsanlæg, støttemure og
lign. skal bearbejdes med fx belægning/trappeanlæg, beplantning og
lign., så området fremstår velfungerende - både visuelt og funktionelt.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Vejadgang
Vejadgangen til lokalplanområdet skal fortsat ske fra Smedegårdsvej
som vist på bilag 2.
Såfremt der etableres vejforbindelse fra Blåkildevej til Ravnkildevej/
Fyrkildevej skal denne vejforbindelse også anvendes som fremtidig
vejadgang til området som vist på bilag 2.

8.2

Blåkildevej
Blåkildevej skal fortsat være primær fordelingsvej i området og indrettes på de bløde trafikanters præmisser. Der skal etableres hastighedsdæmpenede foranstaltninger på vejen, f.eks. ved etablering af hævede
flader, farvet asfalt, indsnævring af vejforløbet mv. Vejen indrettes med
parkering i den ene vejside. Jf. endvidere principsnittet på figur 5.

8.3

Ny vej
Vejen a-b udlægges i samme bredde som den eksisterende del af Blåkildevej.
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8.4

Reservation til eventuel ny vejstrækning
Der reserveres areal til en eventuel ny vejstrækning b-c i samme bredde som den eksisterende del af Blåkildevej.

8.5

Øvrige færdselsarealer
Øvrige interne færdselsarealer udlægges i princippet som vist på bilag
3.
Færdselsarealer skal som hovedprincip indrettes som shared space, der
både fungerer som interne fordelingsveje, tilkørselsarealer til parkering, sti- og fortovsarealer og lign.
Færdselsarealer skal indrettes med et materialevalg, der afspejler og
afgrænser de forskellige færdselsarealers funktioner. Tilsvarende skal
byudstyr og belysning på færdselsarealer fremtræde med en gennemgående designlinje tilpasset funktion og bebyggelse.
Med "i princippet" menes, at vejene godt kan flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af den endelige vejstruktur.

8.6

Stier
Vejreservationen b-c kan i stedet etableres som sti, såfremt vejstykket
ikke etableres, se bilag 2.
I området skal sikres et sammenhængende stinet, med både øst-vestgående og nord-sydgående forbindelser. Stierne anlægges både som
stier i eget tracé - fx gennem grønne områder - og som en del af shared space-løsningerne. Stierne skal tilkobles det omkringliggende stinet
i princippet som vist på bilag 3.
Det afklares på et senere tidspunkt, om der skal etableres vejforbindelse mellem Blåkildevej og Fyrkildevej/Ravnkildevej, derfor er der både
mulighed stiforbindelse og vejforbindelse ved b-c som vist på bilag 2.
Den endelige placering af øvrige nye stier fastlægges ifm. etapevis udbygning af området.

8.7

Parkering
Der reserveres areal til parkering (P-zoner) i to samlede områder, som
vist på bilag 2. I disse P-zoner kan der etableres samlede anlæg til
parkering, fx garageanlæg.
Inden for lokalplanområdet skal reserveres areal til parkering svarende
til 1 p-plads pr. bolig.
Parkering kan anlægges på terræn, i P-kælder, i P-hus eller som garageanlæg. Parkeringsflader på terræn skal anlægges med græsarmering
og lign. samt underopdeles og indrettes med beplantning, fx trærækker
suppleret med underbeplantning.
Der skal endvidere etableres cykelparkering i overensstemmelse med
normerne, der er angivet i kommuneplanens bilag F.

Februar 2014 • Side 30

Planbestemmelser
Lokalplan 4-6-104

FORSLAG

Boliger, Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg

8.8

Vendepladser mv.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne m.v., ligesom vejen skal være beregnet for
en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for forhindringer mv.

9.1

Opvarmning
Der stilles som udgangspunkt krav om lavenergibyggeri, som defineret
i det til enhver tid gældende bygningsreglement, i alle lokalplaner og
større renoveringsprojekter. Fjernvarme anbefales som udgangspunkt i
alt byggeri, hvor det er muligt.

9. Tekniske anlæg

For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen dispensere for tilslutningspligt til kollektiv
varmeforsyning, hvis bygherren søger om det. Dette gælder dog ikke
blokvarmecentraler. For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales
det, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmeforsyning.
9.2

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

9.3

Tekniske anlæg til områdets forsyning
Skabe fra forsyningsvirksomheder (kabel- og rørskabe, transformatorstationer mv.) skal integreres i bebyggelsen.

9.4

Renovation og affald
Der skal reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og
transport af affald i overensstemmelse med Renovationsvæsenets regulativer.
Regulativerne findes på www.skidt.dk

9.5

Kloakering og håndtering af regnvand
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan. Ny
bebyggelse skal således separatkloakeres, og spildevand 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 et sammenhængende system af fx åbne bassiner, grøfter, kanaler, regnbede og lign.,
der indgår som rekreative elementer i områdets fri- og opholdsarealer.
Primært forsinkelsesbassin etableres i områdets sydøstlige del, jf. princippet på bilag 3.

9.6

Antenner og paraboler
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlig veje og stier.

9.7

Anlæg til solenergi
Solcelleanlæg og lign. kan opsættes såfremt det sker under hensyntagen til bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg skal opsættes på eller
integreres i tagflader eller facader.
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10. Miljø
10.1 Miljøpåvirkninger fra aktiviteter på området
Inden for lokalplanens område må der kun etableres virksomheder i
miljøklasse 1-2. Der kan dog etableres virksomheder i miljøklasse 3,
hvis afstandskravene til miljøfølsomme anvendelser, som fx boliger, kan
opfyldes. Se kommuneplanens bilag A.
10.2 Støj fra trafik
Ved ny bebyggelse og ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres, at det konstante udendørs og indendørs støjniveau, som trafikstøj
påfører opholdsarealerne og bebyggelsen, ikke overstiger Miljøstyrelsens til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj.
Se desuden kommuneplanens retningslinje 13.3.
10.3 Støj fra erhverv
Ved nybyggeri og ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres,
at bygningstransmitteret støj fra erhverv, institutioner m.m. til boliger
ikke overstiger 30 dB(A) fra kl. 07.00 til kl. 22.00 og 25 dB(A) fra kl.
22.00 til kl. 07.00, målt i boligen.
Bygningsnedrivning eller andre støjfrembringende bygningsarbejder er
midlertidige aktiviteter, der er omfattet af miljølovgivningen. I forbindelse med tilladelsen til nedrivnings- og renoveringsarbejder kan der
blive stillet krav til de foranstaltninger, der skal foretages til forebyggelse eller afhjælpning af forurening eller gener for omgivelserne.

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 for den del af området, som tages i brug.
-

Veje skal være anlagt i overensstemmelse med 8.3, 8.5 og 8.8.
Stier skal være anlagt i overensstemmelse med 8.6.
Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med 8.2, 8.5 og 8.7.
Beplantning og anlæg af fælles opholdsarealer mv. skal være udført i
overensstemmelse med afsnit 7.
- Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. 9.1.
- Bebyggelsen skal være separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet
efter Aalborg Kommunes anvisning.
12.2 Betingelser, trafikstøj
Ny eller ombygget bebyggelse må ikke tages i brug før det er dokumenteret, at grænseværdier for udendørs og indendørs støj fra trafik er
overholdt, jf. 10.2.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af byplanvedtægt nr. 32
Ved den endelige godkendelse og offentligt bekendtgørelse af lokalplan
4-6-104 ophæves byplanvedtægt nr. 32, Vedrørende et område beliggende syd for Smedegårdsvej i Aalborg Kommune, for det område, der
er omfattet af lokalplan 4-6-104.

14. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den af byrådet
endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet
af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der
skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at en ejendom,
der er omfattet af lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.
I indsigelsesperioden, som er på mindst 8 uger, er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet og byrådet kender eventuelle
indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige 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
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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.
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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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Mål: Ikke målfast
Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
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