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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.

Indhold
Oversigtskort.................................................................................................................................... 3
Baggrunden...................................................................................................................................... 4
Projektet.......................................................................................................................................... 4
Lokalplanområdet.............................................................................................................................. 4
Eksisterende planforhold.................................................................................................................... 4
Intentioner og opmærksomhedspunkter i lokalplanforslaget.................................................................... 5
Anbefaling........................................................................................................................................ 8

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Lokalplanlægger: Ulla Kristensen, tlf. 9931 2239
Mail: plan.byg@aalborg.dk

Juni 2014 • Side 2

Startredegørelse
Boliger, Sønder Tranders Bygade, Landområde Øst

Alf
re
d

No
be

ls
Ve
j

Ha
d

su

nd

ve
j

di
nv
ej

100 m
1:4.000

Ansøgers ønske om afgrænsning af lokalplanområdet. Luftfoto optaget 2012.
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Baggrunden
Bygherren ønsker mulighed for at opføre et boligprojekt i den sydøstlige kant af Sønder Tranders landsby.
Området består dels af en bolig med erhverv (entreprenørforretning),
dels af et areal, der i dag anvendes til landbrugsformål.
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Oversigtplan pr. 3. marts 2014

Projektet

NATO LEDNING

Projektets hovedidé er at skabe et hængsel mellem Aalborg Østs nye
bydel og servicebyen Gistrup. Bebyggelsen omfatter byhuse i to plan
som tæt-lav og/eller etagebyggeri. Boligerne er organiseret i forskudte
moduler langs blinde vejarealer med en lille privat have eller terrasse.

Juni 2014 • Side 4

orslag belyser
r for et blandet
stlige kant af
hvorledes denne
e et vitalt hængsel
e bydel og

en årlig
næsten 2000
mmende år,
nnemsnitlige antal
r faldende.

Dette højner efterspørgelsen på blandet
boligbyggeri ejer som lejer.

Startredegørelse
Arealerne syd-øst for Aalborg universitet
vil især opleve en tilvækst. Det nye
universitetshospital samt den kommende
letbane vil skabe en fortætning og
centralisering af Aalborgs ‘videnscentrum’
omkring universitetet. Dette vil trække
nye jobs og flere studerende med sig
og derigennem højne efterspørgelsen
af blandede boliger både til eje og leje i
området.

Boliger, Sønder Tranders Bygade, Landområde Øst

STIER I ENGLANDSKABET

Projektområdets omgivelser _ Kig mod vest ad Sønder Tranders Bygade
Kig mod vest ad Sønder Tranders Bygade. Projektområdet ligger til venstre (mod syd).

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet er et ca. 22.000 m2 stort areal beliggende syd for
universitetsområdet og øst for det kommende Universitetshospital. Det
er beliggende i den sydøstlige del af Sønder Tranders landsby på kanten af det åbne land. Mod syd ligger Indkildedalen og mod øst et forholdvis nyudstykket parcelhusområde.
Landsbyen Sønder Tranders er opstået omkring Sønder Tranders Bygade og Sønder Tranders Vej. I den hidtidige udbygning er de historiske strukturer bevaret ved at omdanne tidligere landbrugsejendomme,
fastholde snævre vejforløb, små fællesområder og kringlede stiforløb.

Eksisterende planforhold
Kommuneplan
En del af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 4.10.L3
Sønder Tranders, hvor målet er at bevare Sdr. Tranders som en velfungerende landsby.
Kommuneplanrammen tillader opført 1-2 boliger om året som afrunding på eksisterende strukturer. Hensigten med den afdæmpede udviklingstakt er at bevare landsbykarakteren og skabe basis for løbende
integration af nye beboerre.
Den øvrige del af området er omfattet af kommuneplanramme
4.10.N7 Naturområde, hvor målet er at bevare det flade ådalslandskab,
og at de uforstyrrede landskaber bevares i størst mulig udstrækning.
Indkildedalen i Landområde Øst's sydlige del har sammenhæng til flere
mindre landskabskiler, som strækker sig ind mellem byområderne i
Gug, Universitetsområdet og Sønder Tranders. Landskabskilerne fremhæver overgangen mellem land og by og skaber en grøn byafrunding.
Eksisterende lokalplan
Den vestlige del af arealet er i dag omfattet af lokalplan 08-026, Sønder Tranders Landsby fra 1995, som har til formål at sikre landsbyens
nuværende karakter og at landsbymiljøet fastholdes.

Intentioner og opmærksomhedspunkter i lokalplanforslaget
Der er ikke overensstemmelse mellem projektet og kommuneplanramme 4.10.L3 Sønder Tranders. Projektet udfordrer både landsbykarakte-

Juni 2014 • Side 5

De ligger dels som byhuse ud til Sdr.
Tranders bygade, samt placeret i det indre
boligområde langs de stille gader.

Startredegørelse

Ved dette projekt bliver Sønder Tranders
Bygade “reetableret” ved at forstærke
Boliger, Sønder Tranders Bygade,
gadefornemmelsen med nye landsbyhuse i 2
plans højde.

STILLE
VEJ

Landområde Øst

LANDSBYHUSENE
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Tranders bygade, samt placeret i det indre
Landsbyhusene,
boligområde langsSKITSE_
de stille gader.

sskab og udsigt

Med en udbygning som den planlagte bebyggelse vil antal boliger
vokse med op til 88 i forhold til de ca. 180
boliger,
som
findes
i Sønder
Ved dette
projekt bliver
Sønder
Tranders
at forstærke
Tranders i dag, og antal beboerere kan Bygade
stige“reetableret”
med op ved
mod
50% fra de
gadefornemmelsen med nye landsbyhuse i 2
nuværende 526. Det vil udfordre karakteren
af landsbyen og det bør
plans højde.
overvejes, om Sdr. Tranders fortsat skal kategoriseres som landsby.

med små
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ndskabet

Stemningsbillede Bygaden
type
Den gamleLandsbyhus
kro

Boliger spredt i landskabet

Materiale muligheder

8

Landsbyhus type

Inspirationsfotos

Stemningsbillede Bygaden
Den gamle kro

Planmæssige forhold
En realisering af projektet vil kræve, at der udarbejdes nye kommuneplantillæg.
Da projektet knytter sig på den oprindelige landsby, bør bebyggelsesplanen tilpasse sig landsbykarakteren. Bebyggelsesplanen i skitseforslaget har forstadskarakter. I lyset af projektets størrelse i forhold til
Sønder Tranders, skal der i planlægningen fastlægges en fremtidig udbygningstakt.
De blinde stikveje forsyner kun få boliger, hvilket medfører, at der er
forholdvis meget areal lagt ud til intern vej.
Miljø
Der bør tænkes i grønne facader, evt. grønne tage på sekundære bygninger. Der skal reserveres areal til regnvandsbassiner og -grøfter med
henblik på at forsinke/nedsive regnvandet.
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Det grønne
Der bør skabes mulighed for at etablere en stiforbindelse, som slutter
sig på det eksisterende stisystem i området.
Beplantningsprincipper
En kommende lokalplan bør indeholde planbestemmelser for en overordnet beplantningsplan.
Lokalplanområdet bør mod øst og vest have levende hegn i skel - et
karakteristisk element for området. Det medfører også at bebyggelsen
skal holde god afstand til disse skel, da træerne ellers vil skygge for
solen.
Trafikforhold
Der bør kun etableres én adgang til det overordnede vejnet af fremkommeligheds- og trafiksikkerhedshensyn.
Byggeriets højder
Byggeri i 2 etager og en maksimal højde på 8,5 m er i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplan.
Arkitektur, kulturarv og byrum
De uforstyrrede landskaber skal bevares i størst mulig udstrækning. En
klar afgrænsning af landsbyen skal respekteres.
Arkitekturen skal fremtræde nutidig men kan i formsprog tilpasse sig
landsbyen ved fx at have saddeltag og referencer til landsbyens længehuse.
Klimatilpasning
Der er en lavning i områdets sydøstlige hjørne, og grundvandsstanden
svinger med 45 – 1 meter under terræn. Lavningen bør kunne udnyttes
i projektet til lokal nedsivning af regnvand.
Der vurderes ikke at være oversvømmelsesrisiko for området, da det
ligger ca. 7-10 meter over havoverfladen.
Opholdsarealer
Der skal reserveres et samlet fælles friareal til områdets benyttelse jf.
retningslinje 6.1.2 i kommuneplanen (15% af områdets areal for tætlav og 25 % for etagebebyggelse).
Støj
Opmærksomheden henledes på, at Sønder Tranders Bygade er en
brostensbelagt vej, og der er støj herfra, hvilket kan have betydning i
forhold til placering af boliger ud til Sønder Tranders Vej. Ligeledes kan
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der være øget trafikstøj grundet nyt sygehus og ny Egnsplanvej ca.
200 m fra lokalplanområdet.
Der skal udarbejdes en støjberegning tidligt i processen.
Jordforurening
En stor del af lokalplanområdet er anført som uafklaret i regionens database over forurenede og muligt forurenede ejendomme. Der skal udarbejdes forureningsundersøgelser og oplæg til eventuelle nødvendige
afværgeforanstaltninger inden anvendelsen kan ændres. Undersøgelser
bør foretages tidligt i processen.
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SKITSE_ Landsbyhusene, med små private haver, socialt fællesskab og udsigt

Skitse - landsbyhusene med små private haver, socialt fællesskab og udsigt.

Anbefaling

ingsbillede Bygaden
amle kro

Det anbefales, at bebyggelsesplanen bearbejdes, så den får landsbykarakter. Der bør findes en balance mellem landsbyens nuværende størrelse og den øgning i antallet af boliger, som projektet giver mulighed
for.
Areal til anlæg af veje i området bør reduceres – stikveje kan evt. be-

tjene
bygningsblokke.
Boliger
spredtto
i landskabet
Materiale muligheder

Landsbyhus type

Den grønne kile, der forbinder universitetsområdet med det åbne land
samt afgrænser Sønder Tranders som landsby, bliver smallere som følge af bebyggelsen. Bebyggelsens afgrænsning mod kilen bør derfor
være af grøn karakter for at styrke oplevelsen af det grønne strøg og
videreføre landsbyens grønne afgrænsning.
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