Maj 2014

STARTREDEGØRELSE
Boliger mm, Poul Paghs Gade Skole
Vestbyen

Jammerbugten
Pandrup
Dronninglund Storskov
Tylstrup

Hjallerup

Sulsted

Aabybro

Dronninglund
Grindsted
Hammer Bakker
Uggerhalne
Vestbjerg
Vadum
Vodskov

Langholt

Brovst
Ulsted

Stae
Egholm

NØRRESUNDBY

Rørdal

Hasseris
Limfjorden

Nørholm

Kølby Farstrup

Frejlev

Visse

Dall Villaby
Barmer

Gistrup

Nøvling

Svenstrup

Koldkær
Bisnap

Klarup
Storvorde

Lillevorde

Ferslev

Skelby
Skellet

Gudumholm

Godthåb

Sebbersund

Hals

Sejlflod

Nibe

Valsted

Store
Ajstrup

Nørre Tranders

Sønder
Gug Tranders

Skalborg
Sønderholm

Hou

Gandrup

Øster Uttrup

AALBORG

Klitgård
Stavn

Vester Hassing

Mou

Egense

Gudum

Bislev
Vaarst

Ellidshøj

Gudumlund

Fjellerad
Nørre Kongerslev

Volsted

Støvring

Dokkedal

Kongerslev

Lille
Vildmose

Skørping

Terndrup

Aars

Øster Hurup
Rold Skov

Aalborg Bugt

Startredegørelse
Boliger mm. Poul Paghs Gade Skole, Vestbyen

Hvad er en startredegørelse?
En startredegørelse er den officielle igangsætning af lokalplanarbejdet. Startredegørelsen, som forelægges
Teknik- og Miljøudvalget, 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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Ansøgers ønske om afgrænsning af lokalplanområdet. Luftfoto optaget 2012.
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Baggrunden
Poul Paghs Gade skole anvendes pt. af VUC Nordjylland. Da skolen
ikke længere ønskes benyttet til dette formål, er den blevet købt af
den almene boligorganisation Plus Bolig, som ønsker at ombygge den
til ungdomsboliger. Plus Bolig ønsker desuden at opføre nybyggeri i 2
byggefelter mod hhv. Poul Paghs Gade og Valdemarsgade, der ligeledes
ønskes indrettet til ungdomsboliger. De har fået kvote på 120 ungdomsboliger, men den fulde udbygning vil kræve en kvote på 174-188
ungdomsboliger. Lokalplanens formål bliver derfor at give mulighed
for nybyggeri, samt at sikre en nænsom ombygning af Poul Pags Gade
Skole med respekt for den eksisterende arkitektur.

Poul Paghs Gade skole set fra nord.

Eksisterende mur ved indgang til
"skolegården" fra Valdemarsgade

Poul Paghs Gade skole set fra syd fra krydset mellem Poul Paghs Gade og Val-

Projektet
Projektet består af to dele. Ombygningen af Poul Paghs Gade skole til
ungdomsboliger samt opførelse af nybyggeri til ungdomsboliger. For
ombygningen af skolen er der primært fokus på bevarende hensyn, da
der er tale om en bevaringsværdig bygning og et vigtigt kulturspor.

Inspirationsfoto: Tietgenkollegiet.

CF Møllers Tegnestue har tegnet et forslag til hvordan nybyggeri kan
etableres i 2 nye byggefelter - et ved hver af skolens gavlender. Byggefelterne er placeret ud mod hhv. Valdemarsgade og Poul Paghs Gade
for at styrke den eksisterende karréstruktur, der er kendetegnende for
området. Byggefelterne trækkes en smule tilbage fra skellinjen mod vej
for at fremhæve skolebygningen. Hvert byggefelt rummer mulighed for
byggeri i hhv. 7 etager og 5 etager (se illustration side 5).
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7
5
Inspirationsfotos. Over: Parkering
som en grøn lund. Under: Bygningsarkitektur.

7

5

Markeret med orange ses Poul Paghs Gade skole samt de 2 byggefelter. Etagehøjder er angivet med tal på byggefelterne.

Den nordlige del af gårdrummet, beliggende bag byggefeltet mod Poul
Paghs Gade, tænkes indrettet som et grønt parkeringsområde. Den
øvrige del af baggården indrettes til udendørs opholdsarealer for områdets kommende brugere.
Projektet er tegnet i et moderne formsprog, der dog tilpasser sig omgivelserne ved at videreføre nogle af skolens vandrette linjer. Byggerierne i de to byggefelter tænkes som identiske i deres formsprog for at
binde området sammen. Mod Valdemarsgade afsluttes med 5 etager
for at møde skalaen på den tilstødende bygning. Mod Poul Paghs Gade
afsluttes med 7 etager, da karréstrukturen brydes her, og der således
ikke er behov for at møde en tilstødende skala, men mere for at markere en overgang til projektområdet.
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"Øje"
Etagedæk

Etagedæk
Tilbagetrukket parti
Etagedæk
Fremskudt ramme

CF Møllers forslag til sammenkobling af den nye bebyggelse med den eksisterende skolebygning mod Poul Paghs Gade.

Gadeperspektiv af den nye bebyggelse i Valdemarsgade.

Inspirationsfoto af store vinduespartier.

Plus Bolig vil gerne udnytte, at der vurderes at være mere rummelighed inden for lokalplanområdet, end de 120 ungdomsboliger der er
givet kvote til. Der er imidlertid ikke nogen garantier for, at Plus Bolig
får kvote til yderligere ungdomsboliger. Det er således vigtigt, at lokalplanen tager højde for dette og giver mulighed for flere anvendelsesmuligheder. Hvis det ikke lykkes at få kvote til flere ungdomsboliger,
er Plus Bolig indstillet på at opføre familieboliger i stedet. Er det heller
ikke muligt at opnå kvote til familieboliger, kan det blive nødvendigt for
boligselskabet at sælge et byggefelt. Lokalplanen skal derfor være robust nok til at håndtere dette.

Visualisering af volumener efter opførelse af nybyggeri.

Maj 2014 • Side 6

Startredegørelse
Boliger mm. Poul Paghs Gade Skole, Vestbyen

Eksisterende skole iscenesættes ved at
tilbagerykke den nye facadelinje. Derved
bygges der videre på et karakteristisk og
fremherskende princip for den eksisterende
skole.

Den eksisterende gule tegl genbruges/ videreføres
i stueplan på den nye bebyggelse, som en klar
reference til den nuværende „skolemur“ og danner
samtidig basen/plinten til det nye byggeris øvrige
etager.

Markering af eksisterende vandrette facadelinjer,
som videreføres til facaderne på ny
bebyggelse.

Markering af eksisterende højdevariation/vertikal
forskydning, som videreføres til ny bebyggelse
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Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er beliggende i den indre vestby, og er således beliggende centralt i byen med kort afstand til midtbyens centerfunktioner,
nærbanestation, den kommende letbane, sygehus nord mm. (se luftfoto på side 3).
Mod nord afgrænses området en skala- og placeringsmæssigt blandet
bebyggelse, der bryder med den for området så karakteristiske karréstruktur. Bygningerne huser blandt andet Café Væxt (se illustration til
venstre).
Blandet struktur og skala nord for
lokalplanområdet

Mod Øst afgrænses lokalplanområdet at Sct. Mariæ Skole. Lokalplangrænsen følger blandt andet gymnastikksalsbygningen, der tildligere
tilhørte Poul Paghs Gade Skole, men som nu er en del af Sct. Mariæ
Skole.
Mod syd afgrænses lokalplanområdet af Valdemarsgade. Bygningerne
langs Valdemarsgade er varierede i højden, dog primært 3-4 etager
samt tagetage. Den stringente karréstruktur, hvor bygningsfacader er
placeret helt ude i vejskel, giver et meget veldefineret byrum (se illustation til venstre).
Jernbanen passerer tæt forbi lokaplanområdets sydvestlige hjørne.
Mod vest afgrænses lokalplanen af Poul Paghs Gade. Den vestlige side
af gaden fremstår meget homogen i sin skala, der, med få undtagelser,
består af etagebyggeri i 3-4 etager samt tagetage. Den østlige side af
gaden er mere varieret i bygningernes skala og placering.

Valdamarsgade - gaderum set mod
øst.

Eksisterende planforhold
Kommuneplan
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 1.3.D6 Kastetvej, Poul Paghs Gade m.fl. Bebyggelsesprocenten er i kommuneplanrammen sat til 110 for lokalplanområdet. Udarbejdelse af lokalplanen
vil således kræve et kommuneplantillæg, hvor bebyggelsesprocenten
for ejendommen hæves til 180.
Der står anført i målsætningen for kommuneplanrammen, at boligmassen i midtbyen ønskes bevaret og udbygget, hvor der er mulighed for
at styrke helheden, og at byens kvalitet som boligområde forbedres,
bl.a. ved fokus på arkitektur, belysning og byrum. Byfortætning er desuden en del af Aalborg kommunes overordnede strategi ift. bæredygtighed og mobilitet (lokalplanområdet har en stationsnær placering).
Projektet anses derfor at være i overensstemmelse med både kommuneplanens hovedstruktur og kommuneplanrammens principper.
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Intentioner og opmærksomhedspunkter i lokalplanforslaget
Bebyggelsesprocenten
Bebyggelsesprocenten overskrider de 110 procent som kommuneplanrammen foreskriver. Projektet vil medføre en bebyggelsesprocent på
180. Det vurderes ikke at dette strider imod kommuneplanens principper, og en bebyggelsesprocent på 180 er ikke usædvanlig for området
(se nedenstående illustration)

Illustrationen viser bebyggelsesprocenter i nærområdet. Som det fremgår af illustrationen er en bebyggelsesprocent på 180 ikke usædvanligt for området.

Højden
Højden på 7 etager er større end hvad der er sædvanligt i nærområdet.
Det vurderes imidlertid, at området kan bære det, da vi befinder os i
tætbyen. De 7 etager mod Valdemarsgade placeres nærmest skolen og
trappes således ned til 5 etager inden mødet med naboen mod øst. Der
er ikke tale om væsentlige skyggegener for de eksisterende bygninger
på den modstående side af Valdemarsgade, da disse ligger syd for bygMaj 2014 • Side 9
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gefeltet. Som det fremgår af skyggediagram (se illustration til venstre)
vil der primært blive en påvirkning af lokalplanområdets egne arealer
samt i nogen grad Sct. Mariæ Skole.

Kl. 7

Kl. 9

De 7 etager mod Poul Paghs Gade vil give noget skyggepåvirkning for
bebyggelse på den modstående side af gaden. Det vil dog kun være
morgensol. Der er ingen bebyggelse umiddelbart mod nord, hvor der
er vejadgang og parkering til nabomatriklen. Mod vest findes lokalplanområdets egne parkeringsarealer.
Alt i alt synes placeringen af byggefelter for byggeri i 7 etager at være
fornuftige mht. at begrænse skyggevirkningerne for naboer mest muligt.
Kvote
Det skal sikres, at byggefelterne kan udnyttes til anden anvendelse,
hvis Plus Bolig ikke opnår kvote til deres ungdomsboliger.

Kl. 11

Kl. 13

Kl. 17
Skyggediagram - juni

Bæredygtighed
Da transport er en væsentlig kilde til forurening er offentlig transport et vigtigt fokus i Aalborgs kommunes strategiske byudvikling. En
væsentlig del af denne strategi er at give mulighed for byfortætning
i stationsnære byzoner. Lokalplanområdet er placeret ca. 250 m fra
vestbyens nærbanestation, som også vil være krydsningspunkt med
den kommende letbane. På sigt vil lokalplanområdet således få en unik
beliggenhed mht. adgang til offentlig transport, der giver let adgang til
Universitetet, universitetshospitalet, midtbyen, lufthavnen osv.
I den mindre skala vil der være mulighed for at gennemføre lokal
håndtering af regnvand, ved f.eks. vandgennemtrængelige belægninger, grønne tage eller lignende. Dette er et mål i både bæredygtidhedsstrategien og klimastrategien, og vil medføre en tiltrængt aflastning af
det lokale kloaksystem, der pt. er fælleskloakeret, samtidigt med at det
vil give nogle grønne "åndehuller". Lokalplanområdet er i dag stort set
100 procent befæstet. Der vil desuden være fokus på cykelparkerigspladser, cykelpudsleplads mm.

Anbefaling
Det er forvaltningens vurdering, at projektet vil bidrage til at skabe et
tæt urbant kvarter, med et spændende bymiljø skabt i mødet mellem
skolens stemningsgivende kulturspor og moderne arkitektur af høj kvalitet. Det vil derfor være et væsentligt formål med lokalplanen, at sikre,
at nyt byggeri opføres i et moderne nutidigt udtryk, der gives en høj
kvalitet mht. facadeudvormning, detaljering, materialevalg mm.
Desuden understøttes den strategiske målsætning om bæredygtig byudvikling ved at fortætte byen i områder med god tilgængelighed til
offentlig transport (Vision 2025).
Forvaltningen anbefaler derfor, at der arbejdes videre med en lokalplan, der muliggør realiseringen af projektet.
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