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Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er juridisk bindende for borgerne og regulerer, hvordan et område må anvendes og
indrettes fremover. Igennem lokalplaner styrer byrådet den fremtidige udvikling i et område.
Et af formålene med lokalplaner er at give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag
i sammenhæng med omgivelserne og den øvrige planlægning i kommunen.
Lokalplaner udarbejdes efter regler i Planloven, som regulerer arealerne i Danmark på et overordnet
niveau. Loven sikrer, at der bliver taget hensyn til alle interesser i samfundet, når arealer bruges og
indrettes. Planloven bestemmer også, hvad en lokalplan skal indeholde, og hvordan den skal
offentliggøres.
I en lokalplan vil der typisk være bestemmelser om:
Hvad området og bygningerne må bruges til.
Hvordan området må udstykkes.
Hvor store og høje bygninger må være.
Hvordan bygninger, veje, stier mm. skal se ud og ligge.
Hvor og hvilken type beplantning, friarealer o.lign. der skal være.
Afhængig af den enkelte lokalplan og stedet kan lokalplanen indeholde øvrige bestemmeler, fx om
bevaringsværdige huse og bymiljøer, støjskærme eller grundejerforeninger.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og kommuneplan?
En lokalplan skal altid være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Kommuneplanen
beskriver Byrådets overordnede visioner for, hvordan kommunen skal udvikle sig.
Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Men Byrådet har pligt til at virke
for kommuneplanens gennemførelse, bl.a. gennem udarbejdelse af lokalplaner, som til gengæld er
bindende for den enkelte grundejer.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og byggelov?
I Byggeloven og særligt i Bygningsreglementet er der en lang række generelle krav og bestemmelser
til og om byggeri. De skal være opfyldt, for at et byggeri er lovligt, og for at opnå byggetilladelse til
byggeriet. En stor del af disse bestemmelser kan i en lokalplan skærpes eller lempes. Det vil sige, at
de bebyggelsesregulerende bestemmelser, der udtrykkeligt er nævnt i lokalplanen, tilsidesætter
Byggelovens bestemmelser.
Hvis ikke der er særlige bestemmelser i lokalplanen, der tilsidesætter Byggelovens regler, er det
byggelovens bestemmelser, der er gældende inden for lokalplanens område.
Det er denne koordinering mellem Byggelov og Planlov, der i lokalplanlagte områder for eksempel gør
det muligt at bygge både højere og tættere, end det ellers er tilladt i Byggeloven.

Hvornår laves der en lokalplan?
Byrådet skal vedtage en lokalplan,
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når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres,
når arealer skal overføres til byzone, eller
når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.
Kommunen kan altid af egen drift beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan for et givet område eller
projekt.

Hvad består lokalplanen af?
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om
lokalplanens indhold.
Bestemmelserne, der omfatter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets fremtidige
anvendelse
Kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige disponering af
området.

Lokalplanforslag og offentlig høring
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 godkendes planen endeligt.
Byrådet er forpligtet til at behandle indsigelser og forslag om ændringer inden lokalplanen vedtages
endeligt, men byrådet er ikke forpligtet til at rette sig efter dem.
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.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside, er
planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens 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.
De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold. I
redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen
og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til anden
lovgivning, som fx naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.
Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved
lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Lokalplan 5-1-105 er udarbejdet på baggrund af Aalborg Kommunes ønske om at skabe et
boligområde med tæt-lav bebyggelse på Vester Halne Vej i Vadum.
Området planlægges på baggrund af et boligprogram for almene familieboliger, som By- og
Landskabsudvalget godkendte den 26. januar 2017. Boligprogrammet indeholder 28 boliger på Vester
Halne Vej.
Lokalplanen skal sikre et godt og attraktivt boligområde for områdets fremtidige beboere.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2016.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger i den vestlige kant af Vadum syd for Vester Halne Vej og øst for vejen
Rullebanen.
Lokalplanområdet er et ubenyttet fladt græsareal, som grænser op til eksisterende erhvervsområde.
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Panorama af lokalplanområdet set fra nordvest. I baggrunden ses det eksisterende erhvervsområde.

Lokalplanområdet ligger i byzone og har et areal på ca. 12.500 m².
Der er ingen eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet.
Der ligger en lille sø inden for lokalplanområdet, som er beskyttet. Den har stejle bredder og er hegnet
ind.

Eksisterende lille beskyttet sø.

Ud til Vester Halne Vej og Rullebanen er der eksisterende beplantningsbælter, som skal bevares.
Der er en grøft på markarealet, som løber mod øst, forbi søen og videre.
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Eksisterende beplantningsbælte langs med Vester Halne Vej bestående af en blanding af bøg, ask, rødel, vintereg og
hvidtjørn.

Grundvandsspejlet ligger højt med en afstand til terræn på 0,6 - 1,3 m. Området er fladt og ligger i
kote 3,5 m over havets overflade. Når man går rundt på arealet kan man opleve at der er flere steder,
hvor der står vand på overfladen.

Omgivelser
På hjørnet mellem Vester Halne Vej og Rullebanen ligger der en enkelt boligejendom, som grænser op
til lokalplanområdet.

Boligejendommen på hjørnet mellem Vester Halne Vej og Rullebanen, som ikke er en del af lokalplanområdet.

Nord for Vester Halne Vej ligger Vadum Skole. Idrætsarealerne ligger umiddelbart overfor
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lokalplanområdet og er afskærmet af beplantning.

Nord for Vester Halne Vej ligger der idrætsarealer tilknyttet Vadum Skole og Vadumhallen. Nærmest vejen ligger en
mindre kunststofbane.

Øst for skolen ligger der et boligområde med åben-lav bebyggelse, som grænser op til Vester Halne
Vej og lokalplanområdet.

Vester Halne Vej set mod øst. Til venstre ses eksisterende boligområde.

Mod syd og øst ligger der ubenyttede græsarealer, som grænser op til erhvervsområdet på Charles
Lindberghs Vej, hvor der bl.a. ligger en møbelfabrik og et større trykkeri. Syd for erhvervsområdet
løber Thistedvej, som er hovedfærdselsåren mod vest fra Aalborg.
Vest for Rullebanen ligger der landbrugsarealer.
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Vester Halne Vej set mod vest. Lokalplanområdet ligger til venstre. Området ligger i kanten af byen.

Nærmeste indkøbsmulighed er ca. 900 m væk i gåafstand.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanens afgrænsning
Lokalplanen dækker kun det areal, som skal bruges til boligprojektet.
Hvordan resten af matr. nr. 6a og 7n Ø. Halne By, Vadum skal anvendes afventer kommende
byudviklingsplan for Vadum.
Der er to årsager til placeringen i det nordvestlige hjørne. For det første trækkes bebyggelsen længst
muligt mod vest i forhold til de eksisterende virksomheder på Charles Lindberghs Vej, for at undgå at
belaste virksomhederne med øgede miljøkrav.
Der udlægges en konsekvenszone på 100 m byggefelt til tilstødende erhvervsområde for at afværge
mulige støjgener fra eksisterende og kommende virksomheder.
For det andet trækkes bebyggelsen mod nord på grund af terrænets udformning, for at undgå
bebyggelse på de fugtigste arealer.

Bebyggelse
Al bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet, som er vist på Kortbilag 2.
Inden for byggefeltet må der opføres tæt-lav boligbebyggelse inden for en maksimal ramme af 2410
m², hvilket indbefatter al bebyggelse, altså både boligbebyggelse og sekundære bygninger såsom
garager, skure mv.
For at skabe et ensartet udtryk i bebyggelsen stilles der krav om, at boligbebyggelsen skal udføres
som stokbebyggelse med forskydninger mellem mindst hver anden boligenhed. Forskydningerne skal
være mindst 50 cm. Princippet er forklaret med en illustration under bestemmelse 5.3.
Bebyggelsen inden for lokalplanområdet skal også fremstå ensartet i udformning, materialevalg og
farver. Det stilles derfor som krav, at al boligbebyggelse udføres med samme tagudformning og
taghældning. Tage på boligbebyggelse skal udføres som saddeltage eller med ensidig taghældning.
Sekundære bygninger skal udføres med samme tagudformning og -hældning, som boligbebyggelsen
eller som fladt tag.

Veje og stier
Vejadgang sker fra Vester Halne Vej. Markeringen af vejadgang er vist på Kortbilag 2 og er placeret,
så der opnås tilstrækkelige oversigtsforhold mod vest, hvor biler kommer fra landevejen og kører ind i
byzonen.
Vejen a-b er vist på Kortbilag 2 med principiel placering.
Der skal etableres en vendeplads for enden af vejen. I udformningen af denne skal også sikres
at vejen på sigt kan fortsættes mod syd, hvis der senere skal udarbejdes lokalplan for de tilstødende
arealer.
Der skal etableres stier fra vejen a-b til alle boliger. Stier til boliger skal udlægges en bredde af 2,0 m,
hvoraf mindst 1,5 m skal udføres i fast belægning.
Langs med vejen a-b skal der være stiforbindelse (fortov) helt ud til Vester Halne Vej. Fortovet skal
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anlægges med en bredde på minimum 1 m med fast belægning.
Der skal også etableres sti rundt om bebyggelsen, så det er muligt at gå en tur rundt i området. Disse
stier er på Kortbilag 2 vist med signaturen "Rekreativ sti" og skal udlægges i en bredde på mindst 2,0
m med mindst 1,0 m udført i en belægning af stenmel, grus eller flis.
Der eksisterende ridesti i den vestlige kant af lokalplanområdet bevares, som vist på Kortbilag 2.
Parkering skal etableres som fælles parkeringarealer i parkeringslommer langs med vejen a-b, som
vist i princippet på Kortbilag 2. Der må ikke være direkte udbakning til vejen af hensyn til trafik
sikkerhed. Af samme grund må der heller ikke etableres firbenede kryds. Et løsningsforslag er vist på
illustrationsplanen på Kortbilag 3.

Ubebyggede arealer
De eksisterende beplantningsbælter langs med Rullebanen og Vester Halne Vej skal bevares i en
bredde af cirka 15 meter fra vejskel. Der må dog ryddes træer inden for vejudlægget til vejen a-b.
Ved hver bolig skal der etableres en terrasse med fast belægning på sydsiden af boligen.
I forlængelse af hver boligenhed skal der på sydsiden udlægges et grønt areal svarende til boligens
areal. Disse arealer sikrer luft mellem boligstokkene og skaber et areal, hvor der er mulighed for leg
og ophold. Terrasser er indeholdt i dette areal.
Ud over de udendørs opholdsarealer ved boligerne skal der etableres fælles udendørs
opholdsarealer svarende til 15 % byggefeltet vist på Kortbilag 2. De fælles opholdsarealer placeres
mod syd, hvor der ikke er gener fra trafikstøj fra Rullebanen og Vester Halne Vej og der er god
solforhold. Hvis arealet syd for boligområdet på et tidspunkt skal udvikles, så vil de fælles
opholdsarealer være en passende overgangszone.
Beplantning på ubebyggede arealer skal primært bestå af hjemmehørende og egnstypiske
plantearter for at skabe et robust og mangfoldigt dyre- og planteliv.

Klimasikring
Da området ligger relativt lavt (kote 3,5) og der er højt grundvansspejl inden for lokalplanområdet, så
skal der tages særlige hensyn for at sikre bebyggelsen mod oversvømmelser.
Der tillades ikke etablering af kælder inden for lokalplanområdet, på grund af den øgede
oversvømmelsesrisiko, som disse har.
Der tillades terrænændringer op til 1 m inden for byggefeltet. Der fastsættes minimum sokkelkote på 4
m. Friarealer skal placeres minimum 0,1 m lavere end bebyggelse, og det skal sikres, at i tilfælde af
kraftig regn, så ledes overfladevand væk fra bebyggelse via grønne arealer, stier og veje.
Området seperatkloakeres, så der udlægges plads til etablering af forsinkelsesbassin. Den er
præcise placering er ikke udpeget, men da det kan placeres inden for konsekvenszonen, så er der
rigeligt areal.
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Sammenhæng med anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier
for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i planlægningen,
og at fremme bæredygtig udvikling.
Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i
lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.
For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer,
kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der
foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke
forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan
ses sammen med den digitale lokalplan.

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
I "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er det på Bilag 1 og
2 defineret, hvilke konkrete projekter og anlæg, som skal vurderes for, om de kan få væsentlig
indvirkning på miljøet. Der skal laves en miljøkonsekvensrapport for anlægsprojekter, som forventes
at kunne påvirke miljøet væsentligt. Rapporten skal i høring og godkendes, inden bygherren kan få
tilladelse til at gå i gang med projektet.
På nuværende tidspunkt omfatter lokalplanen ikke et projekt eller anlæg på Bilag 1 eller 2 i
ovennævnte lov. Derfor er der ikke udarbejdet en screening eller en miljøkonsekvensrapport. Når det
endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at udløse en screening for en
vurdering af om projektet har en væsentlig indvirkning på miljøet.

EF-Habitatdirektivet
Habitatdirektivet handler om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter.
Natura 2000-områder
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura 2000 område er nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, som ligger
2,6 km fra lokalplanområdet. Natura 2000 området vil ikke blive påvirket af lokalplanen.
Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr
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og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
Der er ikke registreret nogle bilag IV-arter i området, som dermed ikke vil blive påvirket af lokalplanen.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt en
række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og
kommuneplan.
Kommuneplantillægget ændrer følgende:
Lokalplanens område overføres fra kommuneplanramme 5.1.H1 for erhverv til kommuneplanramme
5.1.B1 for boliger.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan 13-006.
Den eksisterende lokalplan ophæves i sin helhed indenfor det område, som er omfattet af
nærværende lokalplan, i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af Lokalplan 5-1-105.

Kystnærhedszonen
Af Planlovens § 5 b fremgår, at der i kystnærhedszonen kun må planlægges for anlæg i landzone,
hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
Endvidere gælder, at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.
Ifølge Planlovens § 16 stk. 3 skal der, for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, oplyses om den
visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,50 m anføres en
begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der
er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.
Lokalplanområdet er i forvejen omfattet af lokalplan 13-006 for erhverv. Der ligger eksisterende
erhverv, som afskærmer området mod syd og øst. Mod nord og vest er der større beplatningsbælter
langs vejene Rullebanen og Vester Halne Vej. Realisering af lokalplanen vil ikke skabe nogen
væsentlig påvirkning af omgivelserne.
Eksisterende beskyttet sø og ridesti bevares.
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Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

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).

Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3
Der ligger en mindre sø inden for lokalplanområdet, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3,
se Kortbilag 2. Søens naturtilstand må ikke forringes. Søens bredder må ikke ændres og det skal
sikres at ny bebyggelse eller beplantning ikke medføre væsentlige skyggegener for søen.

Arkæologi
Hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder skal arbejdet standses i det omfang det
berører fortidsmindet, og fundet straks meldes til Nordjyllands Historiske Museum, jf. Museumsloven.
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, i henhold til Museumslovens
§ 25, anmode Nordjyllands Historiske Museum om at tage stilling til hvorvidt arbejdet vil berøre
væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå, inden en tidsfrist på 4 uger, komme med en udtalelse om
dette.
Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens
udgiften til en eventuel større forundersøgelse afholdes af bygherren eller den, for hvis regning
jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.

Skovbyggelinje
Omkring de offenrlige skovarealer i Vadum er der en 300 m skovbyggelinje. Inden for skovbyggelinjen
må der ikke placeres bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master m.v.).
Beskyttelsen gælder for alle offentlige skove uanset størrelse, samt for private skove med et
sammenhængende areal på over 20 ha.
Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde
skovbrynene som værdifulde levesteder for planter og dyr.
Realisering af lokalplanen forudsætter, at Naturstyrelsen ophæver skovbyggelinjen.

Jordforurening
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal
arbejdet standses og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes
vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og
Jordforureningslovens § 71.
I 2008 blev begrebet områdeklassificering indført i Jordforureningsloven. Områdeklassificering
omfatter de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Som udgangspunkt er al jord indenfor
byzone klassificeret som muligt lettere forurenet.
I praksis betyder områdeklassificering, at grundejeren har pligt til at undersøge jorden, inden den
køres bort fra en områdeklassificeret ejendom og at jordflytning skal anmeldes til kommunen. Formålet
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med dette er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer.
Man finder kortet med de områdeklassificerede grunde via kommunens hjemmeside www.aalborg.dk.

Støj
Der er udarbejdet støjnotat for den eksisterende støjpåvirkning fra virksomhederne i området.
Resultatet af beregningerne viser, at der med de eksisterende forhold ikke er overskridelse af
støjgrænserne.
Men hvis lokalplanen realiseres, så vil støjgrænserne ikke kunne overholdes om natten for de nye
boliger, som ligger tættere på virksomhederne. Realisering af lokalplanen er afhængig af, at
støjpåvirkningen kan sænkes, så støjgrænserne kan overholdes.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for 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 forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i 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.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at området skal bruges til boligformål,
at området skal vejbetjenes fra Vester Halne Vej, og
at beplantningsbælter langs Vester Halne Vej og Rullebanen bevares.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse
Delområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Tæt-lav boliger (dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse og lignende, herunder fritliggende boliger
på grunde under 700 m²)
Naturområder

Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

3.2 Konsekvenszone i forhold til erhvervsområde
Der udlægges en konsekvenszone på 100 m fra byggefelt, vist på Kortbilag 2.
Ad 3.2
Formålet med konsekvenszonen er at sikre tilstrækkelig afstand fra eksisterende og fremtidige
virksomheder, så der ikke opstår støjgener for boligerne.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Ingen bestemmelser.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens omfang
Al bebyggelse skal opføres inden for byggefeltet vist på Kortbilag 2 med en maksimal ramme på 2410
m².

5.2 Bebyggelsens placering
Al bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet vist på Kortbilag 2.

5.3 Bebyggelsens struktur
Boligbebyggelse skal udføres med forskydninger i facaderne på mindst 50 cm.
Der skal være forskydninger i facaden mellem mindst hver anden boligenhed. Se nedenstående
illustration.

Illustration af princip for forskydninger i facaden.

5.4 Sokkelkote
Bebyggelse skal udføres med sokkelkote på minimum kote +3,45 DVR90.

5.5 Kælder
Der må ikke etableres kælder inden for lokalplanområdet.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Bebyggelsens udseende, generelt
Bebyggelsen skal fremstå med ensartede materialer og farver samt med ensartet taghældning og
tagudformning.

6.2 Facader
Facader (på beboelsesbygninger) skal udføres i beton, tegl eller lignende. Op til halvdelen af
bygningens samlede facadeareal kan udføres i andre materialer (andre materialer omfatter også døre
og vinduer).
Facader på beboelsesbygninger må også udføres i træ. Det betyder, at bebyggelse ikke må opføres
som træhuse med krydsende hjørnesamlinger.
Facader på øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse, skure, drivhuse og tekniske anlæg må
også udføres i andre materialer end nævnt ovenfor.

6.3 Farver
Farvemæssigt skal udvendige bygningssider fremtræde i materialernes naturlige farve eller i hvid,
sort eller jordfarver.

6.4 Taghældning
Tage skal udføres som saddeltage med en hældning på mellem 25 og 45° eller med ensidig
taghældning på mellem 15 og 30°.

6.5 Taghældning, øvrig bebyggelse
Tage på øvrig bebyggelse som garager og carporte (når de opføres som selvstændige bygninger)
samt skure mv. skal opføres med samme hældning som boligbebyggelsen eller med fladt tag (op til 5°
hældning).

6.6 Tagbeklædning
Tagbeklædningen må kun være tagsten af tegl eller beton, tagpap på trekantlister, skifer eller "grønt
tag" (mos sedum, græstørv o.l.).
Der må ikke anvendes glaserede eller ædelengoberede tegl.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Generelt
Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende fremstå med en god
helhedsvirkning. Hermed menes, at inventar (lamper, bænke, borde, affaldsstativer, legeredskaber
mv.), belægninger og beplantning udformes ud fra en samlet områdedisponering. Det skal samtidig
sikres, at de funktioner, der indpasses, ikke modvirker hinanden.
Ubebyggede arealer kan indrettes med lokale løsninger for håndtering af regnvand. Større anlæg for
håndtering af regnvand o.lign. klimatilpasningstiltag skal indpasses i det rekreative område eller i
konsekvenszonen jf. Kortbilag 2.
De ubebyggede arealer skal indrettes efter principperne om tilgængelighed for alle.
Ad 7.1
For at sikre kvaliteten af de ubebyggede arealer skal bygherren dokumentere, at arealerne
indrettes med de ønskede funktioner og at beplantning i belægninger sikres de fornødne
vækstforhold.

7.2 Terrasser
I forbindelse med hver bolig skal der etableres en terrasse med fast belægning på mindst 9 m² og
højst 20 m².

7.3 Udendørs opholdsareal ved bolig
Inden for byggefeltet vist på Kortbilag 2 skal bebyggelsen disponeres, så hver bolig har direkte
adgang til et grønt udendørs areal minimum svarende til boligens etageareal. Disse arealer tæller ikke
som fælles udendørs opholdsareal.

7.4 Fælles udendørs opholdsarealer
Der skal etableres fælles udendørs opholdsareal svarende til 15 % af arealet af byggefeltet vist på
Kortbilag 2.
Det fælles udendørs opholdsareal skal indrettes til beboernes behov, fx til leg, fitness, ophold og
rekreation, samt eventuelle regnbede, lunker o.lign. anlæg til håndtering af regnvand.

7.5 Hegn
Hegn i skel, mod vej, sti, nabo- eller fællesarealer skal være levende hegn i en maks. højde af 1,20 m.
Det levende hegn kan suppleres med et trådhegn på indvendig side med højst samme højde som det
levende hegn fuldt udvokset. Hegn langs veje og stier skal plantes min. 30 cm inden for skellet og
vedligeholdes således, at det ikke vokser ud over vej- og stiskellet.
Der må etableres hegn af løvfældende hække i forlængelse af boliger på maks. 1,2 m.
Der må etableres faste hegn eller løvfældende hække på maks. 1,8 m højde omkring terrasser. Faste
hegn omkring terrasser skal etableres i et materiale, der harmonerer med hovedbebyggelsen.

7.6 Befæstelsesgrad

Side 24

Udkast

Lokalplan 5-1-105

Den maksimale befæstelsesgrad inden for byggefeltet, vist på Kortbilag 2, er 30 %.

7.7 Terrænregulering
Der må ske terrænregulering på op til 0,5 m inden for byggefeltet, vist på Kortbilag 2.
Terrænregulering må ikke ske nærmere skel end 1,0 m.
Friarealer må ikke ligge i højere kote end sokkelkote.
Terræn skal udformes, så i tilfælde af kraftig regn ledes overfladevand væk fra bebyggelse til
arealer, som tåler midlertidig oversvømmelse.
Terrænreguleringer skal udføres med bløde overgange, så det færdige terræn fremstår som en
naturlig del af landskabet.

7.8 Forsinkelsesbassin til overfladevand
Forsinkelsesbassin til overfladevand kan etableres både inden for og uden for byggefeltet, vist på
Kortbilag 2, dog ikke inden for beplantningsbælte.

7.9 Bevaring af beplantning, hegn
Langs vejene Vester Halne Vej og Rullebanen skal det eksisterende beplantningsbælte bevares i en
bredde af cirka 15 m fra vejskel.
Beplantningen må dog ryddes i forbindelse med at etablere vej- og stiadgange.
Udtynding af beplantningen kan dog finde sted som del af det almindelige vedligehold.
Såfremt bevaringsværdig beplantning udgår, vil der være krav om genplantning, idet den indgår som
en del af en bevaringsværdig grøn sammenhæng.
Ad 7.9
Bevaringsværdig beplantning skal sikres særligt i bygge- og anlægsfasen, herunder mod skader
på stamme, rødderne inden for drypzonen, samt grenbrud.

7.10 Variation og mangfoldighed
Ved de ubebyggede arealers indretning skal der være fokus på variation og biologisk mangfoldighed.
Beplantningen skal overvejende være hjemmehørende og egnstypiske plantearter - gerne i forskellige
variationer og i flere lag (blomster, buske, stauder, træer mv.) af hensyn til en styrket biodiversitet.

7.11 Skyggepåvirkning af sø
Der må ikke etableres beplantning som kaster skygge på søen med §3-status efter
Naturbeskyttelsesloven.

7.12 Beplantning ved parkeringspladser
Parkeringsarealer skal have et markant grønt præg. Fælles parkeringsarealer på terræn skal
underopdeles og indrettes med beplantning som kan skærme for bilerne, fx trærækker supplereret
med underbeplantning.
Ad 7.12
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Det anbefales at vælge nogle af følgende arter:
Træer: Sorbus incana (Røn, ikke frugtbærende), Alnus Spaethii (El), Tilia sp. (Lind) eller Acer
campestre (Naur).
Underbeplantning: Bøgepur, Lonicera nitida (Elegant Myrte-gedeblad) eller prydgræsser.

7.13 Udendørs oplag
Udendørs oplag må kun finde sted inden for tæt hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen.

7.14 Beplantning langs veje
Vejene skal etableres med trærækker jf. pkt. 8.2 med frodige karaktertræer som med tiden bliver
mellemstore træer. Der skal være en afstand af ca. 8-11 m mellem træerne.
Ad 7.14
Det anbefales at vælge nogle af følgende arter:
Acer campestre (Naur), Sorbus incana (Røn, ikke frugtbærende) eller Alnus Spaethii (El)
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Vester Halne Vej, som vist på Kortbilag 2.

8.2 Veje
Vejen a-b skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
På den vestlige side af vejen skal der være en 2 m rabat til vejtræer.
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for en 12 m lastbil.
Det skal sikres at det er muligt på sigt at fortsætte vejen mod syd.
Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.

8.3 Stier
Stier skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Der skal anlægges fortov med fast belægning langs den ene side af vejen a-b. Fortovet skal
anlægges med minimum 1 m fast belægning.
Fra vejarealer og P-arealer skal der etableres stier ind til boligerne. Disse stier skal udlægges i en på
bredde på mindst 1,5 m og anlægges med fast belægning.
Stien c-d-e-f-g-c vist på Kortbilag 2 med signaturen "Rekreativ sti" løber rundt om hele bebyggelsen
og skal udlægges i en bredde på mindst 2,0 m. Stierne skal anlægges med en belægning af stenmel,
grus eller flis på mindst 1,0 m og rabat til hver side.
Stien h-j vist på Kortbilag 2 med signaturen "Ridesti" skal sikres bevaret.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.

8.4 Parkering
Parkering skal etableres som fælles parkeringsarealer.
Parkering må ikke etableres med direkte udbakning til vejen a-b. Parkeringsarealer må ikke placeres
på begge sider af vejen, så der opstår firbenede vejkryds.
Der skal etableres P-pladser i overenstemmelse med gældende parkeringsnormer i Bilag F i
kommuneplanen.
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Parkeringsarealer skal etableres i overenstemmelse med pkt. 7.12.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen
dispensere for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis bygherren ansøger herom.
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan.
Ad 9.2
Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte
spildevandshåndtering i Aalborg Kommune.
I nogle områder (fælleskloak) afledes husspildevand sammen med tag- og overfladevand i en
ledning til renseanlægget. Disse områder vil løbende blive omlagt fra et-strenget (fælleskloak) til
to-strenget (separatkloak).
Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag- og overfladevand
afledes til vandløb, sø eller fjord.
Nye byområder skal som udgangspunkt være separatkloakerede.

9.3 Regnvand
Regnvand skal forsinkes på egen grund inden afledning. Der skal sikres areal inden for
lokalplanområdet til regnvandsbassin.
Det skal sikres at bebyggelse ikke vil blive oversvømmet hverken under hverdagsregn eller ekstreme
regnhændelser. Veje og stier skal også sikres mod oversvømmelse under hverdagsregn.
Ad 9.3
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv.
Eventuelle regnvandsbassiner skal udformes landskabeligt ift. deres form, hældning, eventuel
beplantning mv. og kan med fordel indgå som rekreative elementer.
Nedsivning af overfladevand inden for 300 meter fra en vandforsyningsboring til et alment vandværk
er kun mulig, hvis der forud er foretaget en konkret vurdering af forureningsrisici i forhold til
grundvandsressourcen.

9.4 Affald
Ved projektering skal der indtænkes affaldsløsninger. Den enkelte løsning skal tilpasses bebyggelsen
med plads til opbevaring og transport, men kan udformes på forskellige måder.
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Der skal indrettes et område til fælles opsamling af genanvendelige materialer, som fx papir/pap,
metal/plast og glas.
Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
skal indrettes efter gældende regulativer.
Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne
ligeledes leve op til kravene i regulativerne.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.

9.5 Antenner, paraboler o.l.
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlige veje og stier.

9.6 Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og opholdsarealer, og
ændringer af eksisterende bebyggelse udformes på en måde, der sikrer, at støjniveauet fra trafikken
overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.

10.2 Grundvandssænkning
Ved eventuel grundvandssænkning skal det sikres at det ikke der sker en sænkning af vandspejlet
i den beskyttede sø, vist på Kortbilag 2.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før:
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2.
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.
Terræn er udformet i overenstemmelse med pkt. 7.7 og pkt. 9.3.
Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
Der er redegjort for, hvordan overfladevand håndteres på grunden både ift. hverdagsregn og
ekstreme regnhændelser jf. pkt. 9.3
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
lokalplaner for det område, der er omfattet af denne lokalplan:
Lokalplan 13-006, Erhvervsområde ved Holtebakkevej og Vester Halne Vej, Vadum
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt godkendte 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 kommunen 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.

15.1 Endelig godkendelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt godkendt 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
Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Kommunen har
pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning
opføres som lavenergibyggeri.

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.

15.8 Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af
bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan
ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske
afgrænsning og disponerering af området.
Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan
udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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Kortbilag 2 - Arealanvendelse

Lokalplan 5-1-105
m
!

!

4
3

¾
!!!

!! !
!!!

!! !

!!!
!! !

!!

!!!
!!!

!!!

m m
m
!

!

!

!!!
!!!
!!!
!!!

mm
m

Møll
evæ

!

!

!

47

45

ng e
t

43

!!!

!!!

!!!

! !!

!!!

!!!

!!!

!!!

!!!

!

!!!

!!!

!!!

!!!

!!!

52

!!!

!!!

!!!

!!!

!!!

e
37

!!!

!!!

!!!

!!!

!!!

!!!

!!!

!!!

!!!

!!!

!!!

!!!

!!!

!!!

!!!

!!!

!!!

!!!

!!!
!!

!! !

!!!

!!!

!!!

!! !

!!!

!!!

!!!

!!!

!!

!!!

!!!
!!

!!!

!! !

d

2

!

!

!!!

!!!

!! !

!

!

!!!

!!!

!!!

!

!

!

!!

!!

!!!
!!

!!

!

!

!!!

!!

!!

!

!!!

!!
!

!!

!!

!!

!!!

!

!!

!!
!

!!

!

!
!!!
!!

!!
!

!!

!!!

!!

!!!

!!
!!

m

!

33

¾

!!

j

Vejadgang
Reservation til regnvandbassin
Bekyttet §3-sø

Rulle
bane
n

Fortov

25

36

!!!

Adgang til ridesti

0

54

!!!

Ridesti
Vej, principiel placering

¾

b

Ve
j

!!!
!!!
!!

Konsekvenszone

!!!!!!!

ln
e

5

!!!

Beplantningsbælte

¾

!!
!

!!!
!!!

!!!
!!!
!!!

Rekreativ sti, princip
Fælles opholdsareal

!! ! ! !! !

!!!

Ha

7

!!!

!! ! ! !! !

c

er

t

!!!

Byggefelt

f

Ve
st

!

!!
!!
!!!

!!!
!!!
!!!
!!!
!!

Lokalplangrænse

a

56

1

!!!
!!!
!
!!!
!!

!!!
!!!
!!
!!!
!!
!!!
!!

Signatur

m

g

Bøge
væng
e

9

Degn
e

¾

m

!!

45

væng
e

m

m

h

t

10

m

m
!

50 m

Mål 1:1.300 i A3-format
1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

13.6.2017

Kortbilag 3 - Illustrationsplan
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Øvrige sagsbilag
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner bliver der ofte lavet baggrundsmateriale, hvor kun dele
eller konklusionen bliver brugt i selve lokalplanen. Det kan fx være støjberegninger, geotekniske
rapporter eller skyggediagrammer.
Herunder kan du se noget af det baggrundsmateriale, der er produceret til denne lokalplan.
Det er vigtigt at understrege, at bilag herunder IKKE er en del af lokalplanen. De ligger som en service
til læseren, da vi løbende vil forbedre de muligheder, du har for at hente oplysninger om lokalplaner
og deres tilblivelse.
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1 Indledning og formål
Aalborg Kommune har et ønske om omdanne en del af et eksisterende
erhvervsområde i den sydlige del af Vadum til boligområde. Støjgrænserne for
området vil i den forbindelse blive ændret.
Aalborg Kommune har derfor anmodet NIRAS om at undersøge de nuværende
støjforhold, og hvad der skal til for at de nye støjgrænser vil være overholdt i
boligområdet.

2 Beskrivelse af området
Det planlagte boligområde ligger i et område der pt. er udlagt som en del af et
erhvervsområde, beliggende i den sydlige del af Vadum. Området er afgrænset
mod syd af Thisted Landevej, mod nord af Vester Halne Vej og mod vest af
Rullebanen. Mod nordøst, øst og sydøst er der boligområder, mens der mod vest
og syd er flyveplads og åbne marker.
Det kommende boligområde ligger inde på erhvervsområdet i det nordligste hjørne
som vist i Figur 1.

Figur 1: Erhvervsområde i Vadum med angivelse af eksisterende
erhverv og planlagt nyt boligområde.
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3 Vilkår
I henhold til lokalplanen for erhvervsområdet er de nuværende støjvilkår for
virksomhederne i området som følger:
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Opføres boliger i den nordlige del af erhvervsområdet vil støjvilkårene for dette
område ændres til 45/40/35 dB(A), som ved de andre omliggende boligområder.
Støjen, der holdes op mod støjvilkårene, er fastlagt som det ækvivalente
støjbidrag indenfor relevante referencetidsrum. Disse defineres sædvanligvis som:
Hverdage og søn- og helligdage, kl. 7.00-18.00:
Lørdage, kl. 7.00-14.00:
Lørdage, kl. 14.00-18.00:
Alle dage, kl. 18.00-22.00:
Alle dage, kl. 22.00-7.00:

8 timer
7 timer
4 timer
1 time
½ time

Som eksempel findes støjbidraget i dagtimerne på hverdage som en midling af
støjen i den mest støjbelastede sammenhængende 8-timers periode.

4 Virksomheder
Der ligger en del mindre og større virksomheder i erhvervsområdet. En stor del af
disse virksomheder bidrager ikke væsentligt til det udendørs støjniveau og er
derfor ikke undersøgt nærmere.
Det er fundet, at virksomhederne der bidrager væsentligt til det nuværende
støjniveau er Color Print, Castus og Vadum Møbelfabrik. Der er taget
udgangspunkt i virksomhedernes nuværende drift og ikke, hvad der kan tænkes at
forekomme i fremtiden. Det skal dog bemærkes at Castus påtænker en udvidelse
mod vest og at Port Technic har en grund i erhvervsområdet, som de gerne vil
udnytte til drift i løbet af de kommende par år, men disse udvidelser er ikke
medtaget.
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Figur 2: Luftfoto af erhvervsområde.
For at kortlægge driften hos Color Print, Castus og Vadum Møbelfabrik er der
foretaget besøg hos de tre virksomheder. De efterfølgende benyttede driftsforhold
er oplyst af de enkelte virksomheder.

4.1 Color Print
Color Print er en printvirksomhed, der bla. fremstiller reklamer og magasiner. Der
er målt på 3 kilder, som vurderes at bidrage til det udendørs støjniveau.
Kildestyrke og driftsforhold er angivet i Tabel 1. Angivelse af antal tømninger af
papirvogne er givet indenfor referencetidsrummet. Frekvensfordeling for kilderne
kan ses i Bilag 1. Color Print er i drift hele døgnet alle dage om ugen. Angivelserne
i tabellen gælder derfor for alle dage i de respektive tidsrum.

Tabel 1: Målte støjkilder hos Color Print.
Driftsforhold

Kildestyrke,
Støjkilde
Lwa [dB(A)]

Dag

Aften

Nat

1: Ventilation/
Komprimator

94

100 %

100 %

100 %

2: Køletårn

88

100 %

100 %

100 %

102

50 stk.

30 stk.

15 stk.

3: Tømning af
små papirvogne

7

Aalborg Kommune

4: Tømning af
containere*

8. juni 2017

97

www.niras.dk

6 stk.

1 stk.

1 stk.

*Data for tømning af containere er ikke målt hos Color Print, men er taget fra
en tidligere målt tilsvarende situation. Ved hver tømning er der, som worstcase, regnet med at containerne først afhentes og tømmes og dernæst
returneres til virksomheden, hvorved antallet af manøvrer er det dobbelte af
det anførte antal.
Ved tømning af containere hentes containeren og skiftes ud med en tom container.
Det vil derfor både støje, når den fulde container fjernes og når den erstattes med
den tomme container.
Udover de målte kilder er der også en væsentlig trafik med lastbiler på Color Prints
område i dagtimerne på hverdage og personale, der benytter parkeringspladser.
Placering og antal for dette kan ses på kortet i Bilag 2. For kørsel med lastbil og
parkeringsmanøvre med personbil er standarddata fra Støjdatabogen benyttet.
Alle støjkilder for Color Print kan ses i situationsplanen i Bilag 3.
Da Color Print også er i drift i natperioden, vil der være krav til maksimalniveauet
om natten. Det vurderes at maksimalniveauet skal beregnes ud fra tømning af
papirvogne med LAFmax = 98 dB(A).

4.2 Castus
Castus er en producent af frugtstænger. De producerer og opbevarer frugtstænger
på virksomheden i Vadum. Det er vurderet, at selve produktionen af frugtstænger
ikke bidrager væsentligt til det udendørs støjniveau. Der er derfor kun medtaget
kørsel med lastbil på grunden. For kørsel med lastbil er benyttet standarddata fra
støjdatabogen, og der er derfor ikke målt støjkilder hos Castus. Kildedata for
kørsel med lastbil kan ses i kildeark for Color Print eller Vadum Møbelfabrik.
Castus oplyser at der kan komme op til 10 lastbiler indenfor en sammenhængende
8 timers periode i dagtimerne på hverdage, maksimalt 2 lastbiler i timen i
aftenperioden, og maksimalt 1 lastbil i natperioden. I weekenden kan der komme
maksimalt 2 lastbiler om dagen i perioden 7.00-18.00.
Situationsplan for Castus kan ses i Bilag 4.

4.3 Vadum Møbelfabrik
Vadum Møbelfabrik producerer møbler i træ og er udelukkende i drift i
dagperioden på hverdage. Der er målt på 6 støjkilder, der er vurderet at bidrage
væsentligt til det udendørs støjniveau. Kildestyrker og driftsforhold kan ses i Tabel
2, mens frekvensfordelingen for kilderne kan ses i Bilag 5. Også her er
driftsforholdene givet i forhold til referencetidsrummet.

Tabel 2: Målte støjkilder hos Vadum Møbelfabrik.
Kildestyrke,

Driftsforhold

Lwa [dB(A)]

Dag

93

1 time

Støjkilde

1: Knuser
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2: Ventilation uden knuser

92

7 timer

3: Vakuumpumper

81

8 timer

4: Vakuumpumpe

83

2 timer

5: Afkast over tagkant

96

2 timer

6: Lakudsug på tag

91

4 timer

Udover de målte kilder er der også en udsugning, der benyttes ved limning, men
denne er vurderet til ikke at give et betydende bidrag til det udendørs støjniveau,
og er derfor ikke medtaget i beregningerne.
Vadum Møbelfabrik oplyser, at der kan komme en lastbil 2 gange om ugen.
Støjdata for kørsel med lastbil er taget fra støjdatabogen.
Alle støjkilder for Vadum Møbelfabrik er angivet i situationsplanen i Bilag 6.

4.4 Toner og impulser i støjen
Støjimmissionen fra Vadum Møbelfabrik vurderes at medføre tydeligt hørbare
toner mod det planlagte boligområde, for den situation hvor der langs kanten af
det nye område ikke opføres en høj afskærmning i retning mod virksomheden.
De øvrige virksomheder vurderes ikke at medføre hørbare toner mod området.
Ingen af virksomhederne vurderes at give anledning til impulsholdig støj mod
området, herunder heller ikke støjen fra tømning af små papirvogne til
papircontainer idet denne støjkilde ift. det betragtede boligområde, er placeret
afskærmet af virksomhedens bygninger.
Som følge af ovenstående skal der til støjbidraget fra Vadum Møbelfabrik lægges
+5 dB genetillæg som følge af tydeligt hørbare toner for situationer hvor der ikke
opføres en høj afskærmning langs boligområdets kant mod virksomheden.

5 Støjberegninger
Der foretages beregninger af støjbidraget for de enkelte virksomheder hver for sig,
da virksomhederne skal overholde støjvilkårene individuelt. Støjen ved det nye
boligområde er beregnet i en række referencepunkter placeret 1,5 m over lokal
terræn. Placeringen af beregningspunkterne kan ses i Bilag 7.
Da støjen på området i nogle tilfælde ligger over støjvilkårene, hvis der ikke
opføres støjafskærmning, er der ligeledes regnet på en situation, hvor der er opsat
en støjvold omkring boligområdet. Støjvolden løber langs den sydlige og østlige
kant af området og har en længde på ca. 225 m og en højde på 7 m. Placeringen
af støjvolden kan ses i Bilag 12-14.

5.1 Beregningsmetoder
Alle beregninger er udført i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om
”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”.
Til beregningerne er anvendt programmet SoundPLAN® ver. 7.4 (24.05.2017),
hvor kort med målestoksforhold, bygninger, reflekterende genstande, terrænhøjde
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og –hårdhed, referencepunkter og kildedata indlægges, hvorefter SoundPLAN®
beregner støjen i de udvalgte punkter.

6 Resultater
Beregningerne er foretaget ved fastlæggelse af det resulterende ækvivalente
korrigerede støjniveau i dB(A) re. 20 µPa.

6.1 Uden støjafskærmning
Tidsrum
Hverdag 7-18
Vilkår: 45 dB(A)

Aften 18-22
Vilkår: 40 dB(A)

Nat 22-7
Vilkår: 35 dB(A)

Virksomhed

BP1

BP2

BP3

35

37

36

6

7

7

Møbelfabrik*

35

38

37

Color Print

37

39

38

Castus

5

6

6

Møbelfabrik

-

-

-

Color Print

37

39

39

Castus

8

9

9

Møbelfabrik

-

-

-

Color Print
Castus

*: Inkl. +5 dB tonetillæg
Støjbidragene, der ikke overholder støjvilkårene, er markeret med rødt. En
detaljeret oversigt over hver enkelt støjkildes bidrag til det samlede støjniveau for
hver virksomhed kan ses i Bilag 8-10.
Da ingen af virksomhedernes drift er højere lørdag formiddag end den er i
dagtimerne på hverdage og driften lørdag eftermiddag og søndag ikke er højere
end i aftentimerne, vil støjvilkårene i weekenden være overholdt, hvis de er det i
hverdagen.

6.2 Med støjafskærmning
Da det kun er støjbidraget fra Color Print, der ligger over støjvilkårene, er der her
kun vist resultater for Color Print. Da afskærmningen har mindre virkning ift.
områdets nordlige kant, er der ved denne beregning medtaget et ekstra punkt
(BP4) tæt på den nordlige afgrænsning af området.
Tidsrum

Virksomhed

BP1

BP2

BP3

BP4

Hverdag 7-18
Vilkår: 45 dB(A)

Color Print

27

23

23

32

Aften 18-22
Vilkår: 40 dB(A)

Color Print

30

25

25

35

Nat 22-7
Vilkår: 35 dB(A)

Color Print

30

25

25

35

En oversigt over de individuelle støjkilders bidrag til det samlede støjniveau kan
ses i Bilag 11.

10

Aalborg Kommune

8. juni 2017

www.niras.dk

Beregningsresultaterne repræsenterer en situation hvori der er etableret en 7 m
høj støjvold langs områdets sydlige og østlige kant. Se endvidere tegning i ”Bilag
7: Situationsplan, beregningspunkter”.
Bemærkning: Opføres den ovenfor nævnte afskærmning forventes støjbidraget fra
Vadum Møbelfabrik ikke at være toneholdig, hvorved der forventeligt ikke er
nogen af virksomhederne, der giver anledning til toner eller impulser i støjbidraget
mod de betragtede boligområde.

6.3 Maksimalniveau
Maksimalniveauet for de to virksomheder der har aktiviteter i natperioden er uden støjafskærmning – som følger:
Virksomhed

BP1

BP2

BP3

Color Print

35 dB(A)

36 dB(A)

35 dB(A)

Castus

26 dB(A)

27 dB(A)

27 dB(A)

Maksimalniveauet må i boligområder ikke overstige 50 dB(A). Denne grænseværdi
ses at være overholdt, også uden supplerende afskærmning.

7 Udvidet usikkerhed
Usikkerheden er ikke taget med i konklusionen, da det er normal praksis i
planlægningssituationer ikke at anvende usikkerheden i forbindelse med vurdering
af resultaterne.
Usikkerheden vurderes for de enkelte virksomheder at være ±3 dB.

8 Konklusion
Det kan ses i punktberegningerne uden støjafskærmning at støjbidraget fra både
Castus og Vadum Møbelfabrik overholder støjvilkårene i alle perioder.
Støjbidraget fra Color Print uden afskærmning ligger under støjvilkåret i dag- og
aftenperioden, men overskrider støjvilkåret i natperioden.
Opføres en 7 m høj og ca. 225 m lang vold langs den sydlige og østlige kant af
boligområdet overholdes støjvilkårene i boligområdet i alle perioder for alle
virksomhederne.
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Bilag 1: Kildedata Color Print
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Bilag 2: Kørsel og parkering, Color Print
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Bilag 3: Situationsplan Color Print
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Bilag 4: Situationsplan, Castus
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Bilag 5: Kildedata Vadum Møbelfabrik
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Bilag 6: Situationsplan, Vadum Møbelfabrik
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Bilag 7: Situationsplan, beregningspunkter

Bemærkninger:
BP4 er kun benyttet ved vurderinger ift. støjen inkl. den viste afskærmning langs
områdets sydlige og østlige kant. Støjvolden er ikke en del af bebyggelsesplanen
for området, og benyttes i undersøgelsen kun ifm. vurderinger af mulige
løsningstiltag.
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Bilag 8: Resultater, Color Print u. vold
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Bilag 9: Resultater, Castus u. vold
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Bilag 10: Resultater,
Vadum Møbelfabrik u. vold

Bemærkning: Der tilkommer desuden tontillæg på +5 dB for den uskærmede
situation.
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Bilag 11: Resultater, Color Print m. vold
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