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Startredegørelse
En startredegørelse er en indledende politisk drøftelse og afklaring af rammerne for et kommende
lokalplanarbejde.
Startredegørelsen, som forelægges By- og Landskabsudvalget, beskriver i korte træk det konkrete
projekt eller den problemstilling, der ligger til grund for, at en bygherre har ønsket at få udarbejdet en
lokalplan.
I den politiske drøftelse kan der være en stillingtagen til eksakte problemstillinger, eller det kan
fastsættes, hvilke særlige intentioner, opmærksomhedspunkter eller fokusområder, der er for netop
denne plan.
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Baggrund
Området er privatejet, og drives i dag som landbrugsjord.
Nu, hvor Nyt Aalborg Universitetshospital er under opførelse, er arealet kommet i søgelyset, fordi den
med sin placering vil være særdeles attraktiv for erhvervsvirksomheder.
På vegne af Projektgruppen A/S har Årstiderne Arkitekter udarbejdet et projektforslag som danner
grundlag for denne startredegørelse.
Projektforslaget bygger på visionen om at skabe et dynamisk erhvervscentrum i krydsfeltet mellem
Nyt Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitet og NOVI. Området rummer et stort potentiale i
forhold til at udnytte afsmittende effekter fra den veludbyggede infrastruktur, det nye hospital,
samt forsknings- og uddannelsesmiljøet i bydelen.
Projektforslaget viser en fremtidig bebyggelse, der ikke kan gennemføres inden for rammerne i det
gældende plangrundlag. Derfor kræver projektet udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en
lokalplan.
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Området
Oversigtskort

Betegnelser for kommuneplanrammeområder er afgrænset med hvid linje. Lokalplanområdet er afgrænset med rød
afgrænsning.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er beliggende i Universitetsområdet i Aalborg Øst. Området er omkranset af Alfred
Nobels Vej mod nord, Hadsundvej mod vest og den tidligere Postgårdsvej og Hadsundvej mod syd.
Grunden er beliggende på den sydøstlige del af Gug Tranders Bakken. Kotemæssigt varierer det let
kuperede terræn fra kote 20 i vest til det højeste punkt i kote 25, hvorefter det falder igen til kote 22
for at stige igen til kote 23,5 mod nordøst. Der er gode udsigtsforhold særligt mod syd og vest.
Mod nord ligger et forskningsrelateret erhvervsområde med bl.a. NOVI. 600 meter mod nordvest
ligger Aalborg Universitet. Det nye Universitetshospital er under opførelse umiddelbart øst for
grunden. Mod syd ligger boligområdet Broager med enfamiliehuse og rækkehuse. Landsbyen Sønder
Tranders ligger mod vest med kirken i umiddelbar nærhed. Den vestlige del at projektområdet er
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omfattet af kirkebyggelinjen, hvor der også ligger en større olieledning. Der er særlige arkæologiske
interesser i området.
Med den kommende Egnsplanvej og det veludbyggede, eksisterende vejnet er området særligt godt
tilgængeligt for trafikanter i bil. Der er ligeledes adgang til bus og cykelsti (Gistrupstien).

Bindinger og planforhold
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Eksisterende planforhold
Projektområdet er omfattet af kommuneplanramme 4.4.D9 og 4.10.N7.
Ramme 4.4.D9
Kommuneplanrammen giver mulighed for kontorer og lignende der har glæde af den nære kontakt til
Universitetet. Det nævnes at den sydlige del evt. kan udvikles til et boligområde.
Bebyggelsesprocent er 60. Der må bygges i 2 etager (10 meter), enkelte i max 3 etager (13 meter).
Vejadgang skal ske fra Alfred Nobels Vej. Området skal gives et grønt helhedspræg og udsigtskiler til
Sønder Tranders Kirke skal sikres.
Ramme 4.10.N7
Kommuneplanrammen sikrer en grøn kile mellem Sønder Tranders og byudviklingsområderne mod øst.
Lokalplan 08-012
Den sydlige del af området er omfattet af lokalplan 08-012, som sikrer areal til et 60KV jordkabel.
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Projektet
Området ønsket udviklet som et attraktivt erhvervsområde til fremtidens firmadomiciler der sammen
kan få gavn af det dynamiske videns-, forsknings-, innovations-, og sundhedsmiljø i bydelen.
Referencer hentes bl.a. fra Medicon Valley i Øresundsregionen samt aktuelle koncepter for store og
små internationale firmadomiciler og businessparks.
Bebyggelsen tænkes opført i en gridstruktur der bl.a. dannes af nordsyd og østvest gående
udsigtslinjer, veje og stier. Derved sikres visuelle forbindelser til kirken, landskabet, hospitalet og
NOVI Forskerpark og området integreres samtidigt nænsomt. Gridstrukturen tillader en høj grad af
fleksibilitet i forhold til virksomhedernes størrelse og etapedeling.
Kontorbygningerne er samlet omkring en fælles park, der vil blive områdets 'grønne lunge', og
indbyder til pauser, gåture, møder og arrangementer under åben himmel. Området gives et
bæredygtigt og grønt helhedspræg. Der overvejes en DGNB-bæredygtighedscertificering.
Der foreslås et højhus i 15 eller 20 etager (65 eller 75 meter) som landmark i den nordvestlige del af
området.
Projektforslaget arbejder med en bebyggelsesprocent på 100.
Vejadgang foreslås fra hhv. Alfred Nobels Vej og Hadsundvej.
Parkering skal primært foregå i parkeringskælder som foreslås anlagt i 4 etager under den fælles
park.
Link til projektmappe.
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Bebyggelsen lægger sig som en grid struktur omkring en fælles park.

Vejadgang foreslås fra Alfred Nobels Vej og Hadsundvej. Størstedelen af parkeringspladserne anlægges i p-kælder.

Illustrationsplan.
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Volumenstudie.

Principsnit, opstalter.
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Skyggestudier.

Volumenstudie fra sydøst.
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Volumenstudie fra Egensevej.

Referencefotos landskab.
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Referencefotos arkitektur.
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Intentioner og opmærksomhedspunkter i lokalplanforslaget
Her beskrives de forhold, der forventes at få afgørende vægt i den forestående planlægning og de
forhold, der bør undersøges nærmere og afklares før lokalplanprocessen igangsættes.
Det er af planfaglig interesse, at begrænse områdets anvendelse til erhverv, der kan få gavn af
nærheden til det nye hospital, universitetet og de optimale infrastrukturelle rammer. På nær af selve
sygehusgrunden er området et af de få større ubebyggede arealer med henblik på en fremtidssikring
af attraktive lokaliteter for erhverv med unikke beliggenhedskrav, herunder medicovirksomheder.
Der skal udarbejdes en videregående redegørelse for trafikforholdene herunder vejadgange,
trafikafvikling, vejkapacitet, stistruktur og parkering. Vejadgang til området skal som udgangspunkt
alene ske fra Alfred Nobels Vej. Stistrukturen skal viderebearbejdes, så der sikres gode forbindelser.
Behov for eventuelle udbygningsaftaler skal herefter vurderes.
Der er ikke taget stilling til bygherrens ønske om et højhus. Det skal nærmere vurderes om og i givet
fald under hvilke forudsætninger et højhus vil kunne indpasses. Forhold med henblik på tilgrænsende
projekter og placeringen skal belyses.
Den grønne struktur skal vurderes i forhold til ønsket om et grønt præg og udsigtsforholdene. Dette
indebærer særligt beplantningsudtrykket langs lokalplanens kant og i den grønne kile, men også de
interne grønne elementer.
Beskyttelsesinteresser og udsigtsforhold ifm. Sønder Tranders Kirke og kirkebyggelinjen kræver en
nærmere afklaring.
Arkitektur og afvandingsløsningen skal drøftes ligeledes.
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Anbefaling
Det anbefales at der arbejdes videre med de overordnede principper som beskrevet i
projektforslaget.
Det anbefales at lokalplanprocessen igangsættes efter afklaring af de nævnte
opmærksomhedspunkter.
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