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Redegørelse for bæredygtighed
Lokalplan 4-6-104
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.
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. 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.
Lokalplanen omfatter et område på ca. 19 ha 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.

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. Påvirkningen er nærmere beskrevet under Screeningen side 6.

Planbestemmelser og øvrige lovkrav i lokalplanen
Her beskrives de planbestemmelser og øvrige lovkrav, der er gældende
for lokalplanen, for at forudsætningen i miljøscreening/miljøvurdering
holder.
- Der stilles krav om at støj fra trafikbelastningen ikke må overstige
grænseværdier for vejstøj
- Der stilles karv om at regnvand skal håndteres lokalt (LAR)
- Der stilles krav om lavenergi
- Der stilles krav om stigende biofaktor
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- Der stilles krav om bevaring af udvalgte træer, alternativt erstatning
af disse
- Der stilles krav om beplantningsplan
- Der stilles krav om antallet af cykelparkeringer
- Der stilles krav om arealreservation til affaldshåndtering
- Der er mulighed for solceller og grønne facader
- Der er mulighed for at anvende vandgennemtrængelige belægningstyper

Bæredygtighedstemaer i planen

Social bæredygtighed

Økonomisk bæredygtighed

Natur

Klima

Miljø

I lokalplanen er der arbejdet med følgende bæredygtighedstemaer:
social bæredygtighed, natur, klima, miljø og økonomisk bæredygtighed.
Social bæredygtighed er vægtet højst, mens de øvrige emner også er
søgt indarbejdet.
Med projektet gives der rum til fællesskab mellem traditionelt adskilte
funktioner – idet der ønskes et mere mangfoldigt boligområde med forskellige boligtyper og funktioner i området. Der bliver mulighed for, at
en mere differentieret brugergruppe i større grad kan mødes på tværs
af alder, interesser og socialt tilhørsforhold. Lokalplanen styrker relationen mellem boligområdet og det omkringliggende landskab, således
der kommer øget fokus på miljø og velvære i området. Samtidigt fremmer lokalplanen trygheden i området.
Lokalplanen har fokus på at der skabes langtidsholdbare løsninger, idet
der sker energirenovering af boliger, fortætning af eksisterende boligområde og gives mulighed for at skabe synergi med den øvrige udvikling af Aalborg Øst. Der søges at skabe langvarig værdi af området for
samfundet og borgerne.
Med lokalplanen skabes der mere naturindhold ved at give mulighed for
etablering af grønne tage, facader, insekthoteller, rekreative LAR-løsninger, bevaring af store dele af eksisterende beplantning og etablering
af ny og mere varieret beplantning, som kan styrke den eksisterende
naturværdi.
Der gives mulighed for etablering af solceller, og indretning af byggefelter og bygninger således solenergien udnyttes. Der stilles krav om
lavenergi og tilkobling til fjernvarme som sammen med restaurering af
eksisterende bebyggelser udmønter sig i mere energibesparende boliger. Ved at håndtere regnvandet lokalt, vil det medføre reduceret spildevandspåvirkning af natur og vandmiljø.
Med lokalplanen bevares og styrkes de grønne områder til trods for,
at der inddrages grønne arealer til boliger. Der lægges op til at styrke
beplantningen og indretning af de grønne områder, således områdets
biodiversitet forøges.
Planen fremmer sundhed ved at understøtte cykeltrafik, forbedre stiforbindelser og udbygge cykelparkeringen.
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Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Det væsentligste formål med lov om miljøvurdering af planer og programmer er at fremme en bæredygtig udvikling. Planen er derfor,
udover lovens kriterier, også vurderet i forhold til Aalborg Kommunes
bæredygtigshedsstrategi og Klimastrategi.

Bæredygtighedsstrategien og Klimastrategien

Bæredygtig by og bolig

I forhold til Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi og Klimastrategi er der mål, der er relevante i forbindelse med planlægningen. De
relevante mål er beskrevet nedenfor.
Lokalplanen fremmer målet om at håndtere regnvand lokalt og om at
øge biodiversiteten.
Lokalplanen fremmer målet om mindre energiforbrug og udledning af
CO2, da der stilles krav om lavenergibyggeri. Desuden sker der energirenovering af eksisterende boliger. Desuden er området forsynet med
fjernvarme, og der åbnes op for opsætning af solceller.

Spildevand og regnvand

Natur og Miljø

Lokalplanen fremmer målet om at byudvikle nær den kollektive trafiks
hovedkorridor. Det eksisterende stisystem styrkes bl.a. gennem større
tryghed i området, og der opstilles norm for cykelparkering.
Området er separatkloakeret, og med lokalplanen fremmes målet om
anvendelsen af LAR samt permeable belægninger, hvorved der nedsives regnvand på egen grund, og sker anvendelse af regnvand som rekreativ gevinst for området og biodiversiteten.
Med lokalplanen skabes mere naturindhold, selvom der åbnes op for at
inddrage en del af det grønne til byggeri. Dette gøres ved at åbne op
for muligheden for grønne tage og facader, LAR-løsninger, udpegning af
bevaringsværdige træer og beplantninger samt etablering af mere og
ny beplantning.
Ved at håndtere regnvandet lokalt vil det medføre en reduceret spildevandspåvirkning af natur og vandmiljø.

Miljøvurderingsloven - screening
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 4, punkt 10b: Anlægsarbejde i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser – det vil i langt de fleste tilfælde være dette punkt. 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.
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Planen er derfor screenet i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag
2. Det vurderes, om 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
I dag består lokalplanområdet af store grønne områder, da ca. 5 hektar
består af grønt sammenhængende areal, primært græs og kun enkelte
træer.
Langs den østlige del af lokalplanområdet langs det grønne område ligger Korupstien, som forbinder Smedegårdsvej i nord med Astrupstien i
syd.
Forslag til placering af bygninger ud i det grønne område vil have
en negativ effekt på oplevelsen af rum og plads af det grønne. Durupstiens overordnede karakter som grøn og sammenhængen med de
øvrige grønne områder vil dog ikke blive forringet.
Med lokalplanens mulighed for byggeri i det grønne i forbindelse med
eksisterende byggeri vil det grønne område blive reduceret. Der er
fokus på at bevare det grønne i lokalplanen, således området også
fremover fremstår som grønt – med et mål om et forbedret og mere
varieret grønt præg.
Denne lokalplan underlægges en metode til beregning af biofaktor, som
et udtryk for, hvor meget grønt, der er på et areal. Arealer med fliser
med og rullegræs får en lille biofaktor, mens areal med naturgræs, træer og bevoksninger på vægge og tage får en høj biofaktor.
For at opnå en høj biofaktor i lokalplanområdet, er der arbejdet med
følgende grønne elementer:
• Bevaring af eksisterende grønne træk og mest mulig bevoksning og
træer
• Etablering af regnvandsbassiner mv. som naturlige vandelementer i
området
• Etablere grønne facader og tage
• Etablere mere varieret beplantning og beplante et større areal.

Landskab

Derfor vurderes det alt i alt, at lokalplanen medfører en neutral til negativ påvirkning af den biologiske mangfoldighed, fauna og flora, dog i
et ikke væsentligt omfang.
I dag består lokalplanområdet af store grønne fællesområder, som forbinder grønne områder både nord og syd for området. Det grønne om-
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råde har et markant terræn og den nuværende afgrænsning af bebyggelsen understreger oplevelsen af dette. Det grønne strøg har i kraft af
placering og størrelse potentiale for høj landskabelig værdi.
Lokalplanen åbner op for, at der kan ske en udbygning af boliger ud i
den grønne kile, således der inddrages noget af det grønne område til
bebyggelse. Dette vil give en visuel indskrænkning af kilen fra boligerne ud mod Durupstien.
Omvendt vil placeringen af bygningerne på tværs give mulighed for at
skabe nogle rum i det store grønne område, som vil kunne underbygges af de rekreative LAR-løsninger i kilen. Disse rum vil skabe mulighed
for at etablere mere variation i det grønne og give mere differentieret
beplantning, indretning og miljø.
Samlet set vurderes det, at lokalplanen har en negativ – ikke væsentlig
– påvirkning af landskabet.
Grundvand, overfladevand og jordbund
Lokalplanområdet ligger ikke i område med drikkevandsinteresser. Der
er ingen offentlige vandløb inden for eller i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet, og der er ikke kendskab til private vandløb inden for
området.
Området er separatkloakeret og overfladevandet ledes nu urenset og
uforsinket ud til Romdrup å vandsystem, som er belastet af store udledninger fra store dele Aalborg. Området omkring vandløbet er desuden i risikozonen ved evt. kommende havvandstigninger. Enhver reduktion og rensning af vand fra området vil være en gevinst.
Der er udbredt mulighed for etablering af LAR løsninger, rensning og
forsinkelse i regnvandsbassiner. I Aalborg Kommune er der fokus på
lokal afledning af regnvand (LAR), som betyder, at regnvand/overfladevand bliver fordampet, nedsivet, genanvendt eller udledt lokalt. Der
findes en række muligheder for, at håndtere regnvand indenfor lokalplanområdet. Disse er at:
• Minimere området med befæstede arealer
• Anvende permeable belægninger – en vandgennemtrængelig belæg
ning, f.eks. græsarmering, drænasfalt eller belægningssten, hvor
vand hurtigt trænger igennem
• Etablering af grønne tage og facader
• Regnbede, grøfter og render.
De enkelte LAR løsninger bør kobles i et sammenhængende afvandingssystem med indbyggede skybrudssikringer (acceptable oversvømmelsesarealer) og med rekreative værdier for indbyggerne.
Ved nybyggeri og også ved eksisterende byggeri er der mulighed for
at afkoble og nedsive overfladevand fra tagarealerne lokalt i regnbede
eller faskiner.
Lokalplanområdet er ikke områdeklassificeret og indeholder ikke kortlagte grunde. Eventuel flytning af jord fra offentlige veje skal anmeldes
til Aalborg Forsyning, Renovation.
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Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder konstateres tegn
på jordforurening, skal arbejdet standses og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår inden arbejder kan genoptages.

Klimatiske faktorer

Med baggrund i ovenstående vurderes det, at lokalplanen medfører en
neutral til positiv påvirkning af grundvand, overfladevand og jordbund,
dog ikke væsentlig.
Nyt byggeri skal opføres som lavenergibyggeri. Der vil ske en renovering af eksisterende bebyggelse, som giver mere energioptimerede
boliger.
Nye bygninger forsynes med fjernvarme. Der åbnes op for solceller,
og der sker byfortætning. Der er mulighed for, at nye boliger indrettes
således solenergi ved indskin udnyttes.
Området ligger over kote 2,5 og forventes ikke påvirket af de forventede havvandsstigninger.

Samlet vurderes det, at lokalplanen medfører en positiv – ikke væsentlig – påvirkning af de klimatiske faktorer.
Befolkningens levevilkår og materielle goder
Der arbejdes med lokalplanen for at styrke det grønne bånd fra kilen
og ind i området, som ved fx mere attraktive stiforbindelser vil øge
færdslen og give større tryghed.
Der åbnes op for at etablere flere samlingssteder og rekreative muligheder for en række forskellige brugere, og der bliver mulighed for at
mødes på tværs af alder, interesse og socialt tilhørs forhold.
Der er god adgang til stiforbindelser, både for cyklister og gående. God
adgang til offentlig transport.
Eftersom der byfortættes i et område, hvor der vil opstå mange nye
arbejdspladser de kommende år (nyt hospital, udvidelse af AAU o.lign.)
vil placeringen af flere boliger gøre det muligt at bo og arbejde i samme område og dermed nedsætte pendlertrafikken. Boligerne/bygninger
renoveres/opdateres og vil dermed kunne danne basis bedre levevilkår
for brugerne.
Der er mulighed for at indarbejde moderne affaldsløsninger, som eksempelvis underjordiske løsninger, og det vil det være hensigtsmæssigt
at inddrage en affaldskonsulent fra Aalborg Forsyning, Renovation på et
tidligt tidspunkt i projekteringsfasen, for at sikre optimale løsninger for
affaldshåndtering. Der bør som minimum afsættes plads til et opsamlingssted for genanvendelige materialer som glas, papir og metal. Af
hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter Aalborg Forsyning, Renovations
regulativer, som findes på www.skidt.dk.
Byfortætning i området vil være med til at understøtte de kulturtilbud
der findes i nærheden af området.
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Menneskers sundhed

Samlet set vurderes det, at lokalplanen medfører både negative og
positive påvirkninger – ikke væsentlige - for befolkningens levevilkår
og materielle goder.
Lokalplanområdet ligger midt i Aalborg Øst, og påvirkes af vejstøj fra
især Smedegårdsvej og Humlebakken. Lokalplanen forudsætter, at
støjgener fra disse veje overholder de vejledende grænseværdier og
evt. støjreducerende foranstaltninger indtænkes. Herunder den forventelige øgede trafik ind og ud af området samt på Smedegårdsvej.
Indretning af Blåkildevej til lav hastighed øger trafiksikkerheden.
Lokalplanen fremmer flere rekreative funktioner i området, samt fokus
på miljø og velvære, flere og bedre opholdsmuligheder og opholdsarealer og krav om LAR-løsninger, der kan tilføre de grønne arealer mere
rekreativ værdi.
Adgangen til det overordnede stisystem og det grønne areal er vigtig.
Oplevelsen og muligheden for at benytte den grønne struktur er værdifuld og bør så vidt muligt bevares. Projektet besværliggør i sin nuværende form adgangen til den grønne struktur set i forhold til mulighederne i dag. I dag løber offentlige grønne strøg fra kilen og ind mellem bygningerne og skaber visuel og fysisk kontakt. Det er vigtigt, at
lokalplanen sikre flere af de både visuelle og fysiske forbindelser som
minimum som stier og grønne lommer. Samtidig er det positivt, hvis
der er fokus på at skabe flere og mere varierede rekreative oplevelser i
området.
Lokalplanen åbner op for højhuse, der kan give skygge, vindgener og
indkig. Der er udarbejdet skyggediagrammer for at imødekomme gener.

Samlet set vurderes det, at lokalplanen medfører både negative og
positive påvirkninger – ikke væsentlige - for menneskers sundhed.
Kulturarv, arkitektonisk arv og arkæologisk arv
Lokalplanen indeholder ikke bygninger, som er registreret med kulturhistoriske eller arkitektoniske værdier, eller bygninger der er fredede
eller bevaringsværdige.
Med lokalplanen bliver blokbebyggelsens arkitektur gjort mindre ensartet, og der tilføjes nye og mere nutidige bygningstypologier. Eksisterende bygningskroppe bevares. Gårdhavehus-bebyggelse har nogle
kvaliteter, som skal bevares. Bebyggelsen renoveres, men strukturen i
gårdhavebebyggelsen bevares.
Nærmeste kirke er Nr. Tranders kirke, som ligger ca. 1. km fra området.
Samlet set vurderes det, at lokalplanen bidrager med en neutral til
positiv – ikke væsentlig – påvirkning af kulturarv.
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Vejledning til redegørelse for bæredygtighed
Lokalplan 4-6-104
Boliger, Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg

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.

Redegørelse for bæredygtighed
Lokalplan 4-6-104
Boliger, Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg
Bilag 1 – Klimatilpasning ved anvendelse af LAR-metoder
Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi foreskriver, at Aalborg
Kommune skal sætte fokus på håndtering af regnvand i alle byudviklingsprojekter, så der tages højde for klimaforandringerne og samtidig
bidrage til at øge biodiversiteten.
Aalborg Kommunes Klimastrategi foreskriver, at der i alle lokalplaner
skal redegøres for hvordan regnvand kan håndteres med udgangspunkt
i LAR (lokal afledning af regnvand).
For at forebygge skader og optimere positive effekter af den øgede
regnmængde, som klimaforandringer forårsager, skal der anvendes
LAR-metoder. Bilaget angiver metoder for hvordan regnvandet helt eller
delvist tilbageholdes på eget areal ved nedsivning, fordampning eller
genanvendelse og samtidigt kan bidrage positivt f.eks. ved at forbedre
udearealernes kvalitet eller forbedre den biologiske mangfoldighed.
Dette bilag giver eksempler på LAR-metoder.
Regnbede

er et beplantet bed med plads til at regnvand kortvarigt kan opholde
sig og nedsive. Planterne skal kunne tåle såvel våde som tørre perioder. Vand fra tage, p-pladser, veje m.v. kan ledes til et regnbed.

Kilde: Aarhus Kommune,
LAR-katalog
Grønne tage

er tage etableret med stenurter, græs, mos eller andre mindre planter.
Grønne tage kan også være egentlige taghaver med græs, buske og
træer. Grønne tage optager en stor del af regnvandet og her sker også
en fordampning.

Kilde: Aarhus Kommune,
LAR-katalog
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Redegørelse for bæredygtighed
Lokalplan 4-6-104
Boliger, Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg

Grønne facader

er facader der er beklædt med planter, der f.eks. vokser i specielle
plantekasser monteret på en væg evt. med vandindsystem. Grønne
tage optager regnvand og der sker fordampning .

Kilde: Jens Bøgh Vinther,
Aalborg Kommune
Vandgennemtrængelige belægninger
er belægninger hvor regnvandet løber gennem eller mellem belægningens elementer. De permeabel belægninger kan som udgangspunkt
anvendes på alle typer arealer – veje, cykelstier, gårdarealer, indkørsler, p-arealer m.v. Permeabel belægning er f.eks. græs, grus, græsarmeringssten, vandgennemtrængelig asfalt, fliser lagt med brede fuger
m.v.

Kilde: Aarhus Kommune,
LAR-katalog
Våde bassiner, søer og havedamme
anvendes til at forsinke og nedsive regnvand opsamlet fra tage, veje,
p-pladser m.v. Der sker også en vis fordampning. Bassiner og søer kan
anlægges, så de har en stor rensende effekt på regnvand fra veje, ppladser m.v.

Kilde: Aarhus
Kommune,
LAR-katalog
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Redegørelse for bæredygtighed
Lokalplan 4-6-104
Boliger, Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg

Grøfter, bække og render

afvendes til at fordampe, nedsive eller videreleder regnvand fra tage
eller befæstede arealer. Render, grøfter og bække kan være naturlige
lavninger eller gravede lavninger i terræn eller være udført i beton,
granit el. naturlige anlagte render, grøfter m.v. Render, grøfter anlagt
naturligt har en rensende effekt på vand fra veje.

Kilde: Aarhus Kommune,
LAR-katalog
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