1. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-109
29. juni 2017 12:20:43

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport)
Dato: 29-06-2017 12:21:00
Name: Flemming Pedersen
Address: Johannes V Jensensvej 4
Postnr: 9200
By: Skalborg
Tlf:            
Email: Fp.hhu.dk@gmail.com
Emne: Etagebyggeri
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det er fint at tidligere erhvervsområder bliver til bolig områder.
Jeg ønsker dog ikke at der bliver mulighed for etagebyggeri. Det nuværede byggeri er 1.etage og det ønsker jeg
at der forsat kun skal være. Etagebyggeri vil skæmme området. Hele området er etetage byggeri. Skalborg kirke
kan ses på lang afstand fra øst og vest og det ønsker jeg at den forsat at den skal kunne.

ID: 368
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

2. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-109
30. juni 2017 10:30:08

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport)
Dato: 30-06-2017 10:30:00
Name: John Knudsen
Address: Herman Bangs Vej 3
Postnr: 9200
By: Aalborg SV
Tlf: 20239085   
Email: Jknudsen65@gmail.com
Emne: Udkørsel
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Er der nogen form for mulig udgang enten via Digtervejen eller det nye område, så skal org bakke ikke er
eneste udkørsel.

ID: 369
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

3. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-109
1. juli 2017 16:31:00

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport)
Dato: 01-07-2017 16:31:00
Name: Leo Nielsen
Address: Langholtvej 13
Postnr: 9200
By: Aalborg SV
Tlf: 22998113   
Email: Norma_leo@hotmail.com
Emne: Lokalplan 3-6-109
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg kommune.
Jeg synes at det er et godt initiativ , at skabe mere liv og flere boliger og erhverv på Skalborg Bakke. Den
overordnede plan er meget fin, de grønne indslag er specielt velkomne, Men.. 7 etager!!
Bebyggelsens højeste punkt burde ikke overstige Bonderupgård på den modsatte side af vejen. Dermed skabes
harmoni på indfaldsvejen, og en max højde for Skalborg, det nye forslag er i forvejen på det højeste punkt i
miles omkreds.

ID: 370
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

4. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-109
5. juli 2017 10:16:44

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport)
Dato: 05-07-2017 10:17:00
Name: Sara Møller Nielsen
Address: Kongstedlundvej 5
Postnr: 9200
By: Aalborg SV
Tlf: 27240110   
Email: smn@ucn.dk
Emne: Trafik
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til rette vedkommende
Så sent som i går skete der endnu et færdselsuheld på Ny Nibe vej. Kommunen har lige lagt ny asfalt på Ny
Nibevej, men har desværre ikke lavet noget fart sænkende. Som bebor i området, der dagligt benyttet krydset
ved Ny Nibevej og Digtervejen med mine børn, anmoder jeg meget kraftigt om at I vil lave noget fart sænkende
i begge retninger omkring krydset på Ny Nibevej Digtervejen/Lindenborgvej.
Omkring den 15. maj var der også et uheld på Ny Nibevej. Det vil sige der desværre er sket to uheld inden for
to måneder omkring ovennævnte kryds.
Der er mange børn i området og vi vil gerne have de og vi forældre skal føle sig sikre.
Jeg håber meget I vil tage min anmodning til efterretning.
Hilsen
Sara Nielsen

ID: 371
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

5. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-109
9. juli 2017 21:30:51

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport)
Dato: 09-07-2017 21:31:00
Name: Lars Hoffmeyer Novrup
Address: Stationsmestervej 37D
Postnr: 9200
By: Aalborg SV
Tlf: 25629970   
Email: lahono@lahono.dk
Emne: Behov for investering i infrastruktur
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Har ingen kommentarer til arkitektur eller byggehøjde, ser ud til at kunne blive flot, men min bekymring går på
trafikken på Digtervejen og Ny Nibevej med 200 nye boliger. Ny Nibevej skal i givet fald laves om til stillevej
med chikaner og 30 km/t zone eller der skal laves en tunnel som sikker skolevej under Ny Nibevej.

ID: 374
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

6. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-109
10. juli 2017 14:32:33

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport)
Dato: 10-07-2017 14:33:00
Name: Lisbeth Elbek Tiljeset
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: tiljeset@hotmail.com
Emne: Kommentar til lokalplan
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg tænker ikke, at forslaget er en gevinst for Skalborg bydel. Jeg synes i stedet man bør prøve at etablere en
decentral Skalborg Bymidte f.eks. med et bibliotek som omdrejningspunkt. Øget byggeri, herunder ikke mindst
etagebyggeri vil derudover belaste området alt for meget trafikalt. I forvejen er der store problemer med den
massive trafik i området.

ID: 375
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

7. Indsigelse
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Dkplan automailer [mailto:infhosting@niras.dk]
Sendt: 24. juli 2017 13:33
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) <plan.udvikling@aalborg.dk>
Emne: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-109

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport)
Dato: 24-07-2017 13:33:00
Name: Helle Opstrup
Address: Johannes V. Jensens Vej 21
Postnr: 9200
By: Aalborg SV
Tlf: 25668241   
Email: helleopstrup@gmail.com
Emne: etagebyggeri
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det er en god ide at ændre området fra "dødt" erhvervsområde til boligområde - og der er mange gode tanker i
forslaget.
Det er dog ikke til at forstille sig, at det vil blive pænt med et 7 etagers byggeri i området. Det passer slet ikke
med kvarterets øvrige byggeri, og vil dominere voldsomt. 3 -4 etager må være det maksimale.

ID: 378
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

8. Indsigelse

#BREVFLE

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Iben Steensbæk Andersen
Sofiendalskolen
7. august 2017

Vedr.: Forslag til Lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg
Fra Sofiendalskolens side er vi naturligvis meget glade for den udbygning af boligområdet der sker i Skalborg, der betyder øget vækst på skolen.
Som bemærkninger har vi den generelle bekymring, som omhandler skolevejen. Sofiendalskolens distrikt er stort og gennemskæres af den store trafiksammenføring i
krydset Ny Nibevej/Hobrovej/Indkildevej. Det er en af byens allerstørste overgange,
der samtidig danner rammen om overgangen for en stor del af skolens elever. Vi
kunne derfor ønske os, at der i forbindelse med udbygning blev etableret en gangbro
fra det nye område ved Digtervejen over Ny Nibevej (hvor der i forvejen er en trafikbro med max. højde få meter længere mod vest). En gangbro ville skabe tryghed, ikke
kun i forhold til de nye bebyggelser, men hele Sofiendalskolens sydlige distrikt (syd
for Ny Nibevej og Indkildevej).
Det bør samtidig tænkes ind, at der i det store kryds markeres tydeligere, hvor overgange er, og at der opsættes skilte med skole, allerhelst blinkende skilte, der markerer, at her bevæger flere hundrede elever sig over dagligt. Måske kunne selve de hvide
felter i krydset markeres tydeligere.
Generelt har vi fortsat et stort ønske om, at der bliver etableret en tydelig cykel-/
gangsti, som dækker hele skolens sydlige distrikt (syd for Ny Nibevej og Indkildevej),
da en stor del af skolens 670 elever kommer herfra (og endnu flere ved etablering af
de nye bebyggelser) og der i praksis IKKE eksisterer en ordentlig (og
TRAFIKSIKKER) cykel- og gangsti til skolen. Der bør der tages højde for i den fremtidige planlægning.
Vi håber meget, at der i den videre planlægning vil blive taget højde for ovenstående.

Venlig Hilsen
Sofiendalskolen

René Arnold Knudsen
Skoleleder

Skoleforvaltningen
Lange Müllers Vej 18
9200 Aalborg SV
9982 4646
Init.: CM
EAN nr.: 5798003746555
Har du fået dette brev digitalt kan
du svare ved at bruge ”besvar”knappen i Digital Post/eBoks. Du
kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på aalborg.dk eller
via Digital Post på borger.dk.
Har du brug for hjælp til Digital
Post kan du ringe til Den Digitale
Hotline på 7020 0000

9. Indsigelse

CALUM OASEN K/S

DATO 29.08.2017

Indsigelse vedr. lokalplan 3-6-109, Boliger og erhverv, Digtervejen Nord
Calum har som bygherre fremsendt en række punkter i lokalplanprocessen, som forvaltningen ikke
har reageret på inden den offentlige høring, hvorfor nedenstående bemærkninger fremsendes igen.
§6.2 Facadeprincipper, variation
Varierede facader
Vinduer, altaner og lignende bygningsdele skal medvirke til at skabe variation i facadeudtrykket,
samtidig med at disse bygningsdele skal fremtræde som en sammenhængende del af arkitekturen i
den enkelte bygning. Alle boliger skal have private opholdshaver eller altaner.
Det er ikke hensigtsmæssigt at stille krav om private opholdshaver eller altaner til ALLE boliger.
Den sidste linje kunne evt. ændres til: ”alle boliger skal have altan eller tilbudt privat opholdshave”.
§7.5 Fælles udendørs opholdsarealer
C1, grusgrave fælles opholdsareal område A
Terrænet i den laveste liggende del af den gamle grusgrav kan hæves op til kote 22,5, svarende til
ca. 2 meter, regnet fra det laveste punkt.
Dette bør konsekvensrettes til:
Terrænet i den lavest liggende del af område C1 kan dog hæves op til 2 m (som det også fremgår af
§7.9, terrænregulering).
§8.1 Vejadgang
Vejadgang fra Hobrovej skal nedlægges. I stedet skal etableres en stiforbindelse c-d, fra Hobrovej
til Digtervejen, i princippet som vist på kortbilag 2 – Arealanvendelse.
Der bør tilføjes: Så længe den eksisterende bolig, Hobrovej nr. 352 (matrikel 13x), fungerer som
beboelse, opretholdes vejadgang fra Hobrovej til denne villa.

§8.4 Parkering
Parkering på terræn
Parkering på terræn skal anlægges med græsarmering o.l.
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Græsarmering bør ændres til permeabelbelægning da der findes mange typer.
§10.1 Støj fra trafik
Det skal sikres, at der i hvert opholds- og soverum skabes mulighed for, at der kan åbnes mindst et
vindue, uden at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overstiges.
Der bør tilføjes, at kommunen er indstillet på at behandle projektet som ”huludfyldning” jf.
kommentarer fra intern høring.

CALUM A/S • STRANDVEJEN 3 • 9000 AALBORG
TLF. 98 12 67 00 • CVR: 27 92 11 67

CALUM OASEN K/S
Udover ovenstående er der en række bestemmelser som vi ikke har haft lejlighed til at kommentere
på, idet disse er indført i dokumentet uden vores viden i forbindelse med sammenskrivningen af
lokalplan udkastet:
§6.2 Facadeprincipper, variation
Varierede facader
Parkering må kun integreres i bebyggelsen punktvis og såfremt døde facadeforløb undgås. Hermed
menes at facaden skal bearbejdes således, at der opstår en åben og varieret karakter i kombination
med begrønning og at den synlige facade ikke er længere end 30 meter.
Hvis parkering skal integreres i bebyggelsen (p-kælder), skal det være en sammenhængende
konstruktion så man optimere udnyttelsen af arealet. Flere op/nedkørsler vil også ødelægge
oplevelsen af de nærrekreative for-arealer.
§8.4 Parkering
Parkering på terræn
Der må maksimalt etableres 130 parkeringspladser på terræn i delområde A…
I forslag til lokalplanen er der angivet at der maksimalt må 200 parkeringspladser i terræn.
Udvalget, og senere byrådet, valgte at reducere dette til 130 med den begrundelse at der skal skaffes
mere grønt friareal.
Planen mangler dog på ingen måde grønt friareal. Før p-pladserne blev reduceret var der grønne
områder på planen svarende til ca. 40% af grundarealet – indregnet i dette er grusgraven, ophold
omkring p-cirkler samt nærrekreative opholdsarealer indenfor byggefelterne. Dertil kommer hele
forarealet ud mod Ny Nibevej og Hobrovej, som, hvis det regnes med, betyder det, at der er grønt
friareal på planen svarende til ca. 55% af grundarealet.
Dette er langt over lokalplanens krav på 25% af grundarealet, hvorfor vi mener at en reduktion af ppladser fra 200 til 130 ikke er rimelig.
Hvis et maksimalt anlæg af p i terræn fastholdes til 130 pladser, betyder det, at der med lokalplanen
stilles krav om anlæggelse af grønne arealer svarende til ca. 62% af grundarealet, hvilket vi mener
er langt over hvad der er rimeligt.
Vores vurdering er, at 180 p-pladser uden problemer kan indpasses i helhedsplanen.
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Derudover har vi følgende indsigelser til lokalplanen:
§4.1 Udstykning
Ved udstykning skal sikres, at parkering etableres som fællesparkering for brugere og beboere i
lokalplanområdet, som beskrevet i pkt. 8.4
8.4 Parkering
Parkering skal etableres som fællesparkering for hvert område.
Vi ønsker mulighed for at kunne leje/sælge p-pladser til private. Når man er udenfor midtbyen
forventer folk at have sin egen p-plads. Desuden vil nogle parkeringspladser evt. skulle anlægges i
konstruktion under bygningerne, hvorfor det vil være naturligt at lade disse pladser tilhører
beboerne i bygningen ovenover.
Bestemmelserne bør udgå.
§6.4 Randbebyggelse, A2
…
Stueetagen skal fremstå som en base, hvormed – stueetagen kan have en større bygningsdybde jf.
pkt. 5.5
Bebyggelsen opbrydes vertikalt i og med at der skal ske forskydninger og materialeskift pr. 30
meter, men denne vertikalitet forstyrres hvis stueetagen på bebyggelsen skal markeres særligt.
Derudover skal der skabes niveaufri adgang til bebyggelsen. Skal bør skiftes ud med kan.
§7.6 Øvrige arealer
Langs vejen A-B skal vejtræer vist på kortbilag 2 – Arealanvendelse, bevares
Det østlige træ langs vejen a-b skal fjernes fra bilag 2 da det kommer i konflikt med vejarealet. Det
fremgår heller ikke af illustrationsplanen, bilag 3.
§7.9 Terrænregulering
Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Inden for lokalplanens område i øvrigt må
der ikke ske terrænregulering ud over +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn.
Pga. af de store terrænforskelle, byggeri på skråning og ikke mindst stien c-d, kan der være behov
for større terrænregulering. Det foreslås at formuleringen suppleres med:
”…. Ikke ske terrænregulering ud over +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn uden kommunens
tilladelse”.

Vi stiller os gerne til rådighed til en dialog hvor vi kan drøfte ovennævnte punkter.
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Mvh.
CALUM Oasen ks
Gitte H. Hansen
Urban Designer, Cand. Polyt
Mail: gh@calum.dk
Tlf.: 2523 4909
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10. Indsigelse

Lokalplan 3-6-109

Som borgere i Skalborg undrer vi os over Aalborg Kommunes plan for byfornyelse ved
lokalplan 3-6-109. som er sendt i høring i forhold til byggeri på hjørnegrunden
Hobrovej/Ny Nibevej. Undringen bygger på flere forhold i det udsendte materiale og
findes nedenfor opdelt i relevante emner:

1. Støjbelastning

Det er med stor bekymring, at man fra Aalborg Kommunes side vælger at godkende byggeri,
som ikke bare er i strid med Miljøministeriets anbefalinger, men også Aalborg Kommunes egne
målsætninger og værdigrundlag og ydermere betegnes som sundhedsskadeligt.
Hvis man ser nærmere på Miljøministeriets bestemmelser:
http://mst.dk/media/mst/Attachments/Vejstjvejledning3.pdf
I afsnit 3.1.3 omhandlende Nye boliger i eksisterende støjbelastede byområder beskrives
det:
”En forudsætning for at etablere boliger eller tilsvarende i områder, hvor støjen er
højere end 58 dB er, at bebyggelsen indrettes med særlig støjisolering eller afskærmning, så der sikres et forsvarligt støjniveau indendørs – også med åbne
vinduer, og der er under 58 dB på alle udendørs opholdsarealer til
bebyggelsen, jf. afsnit 2.2.2.
I denne planlægningssituation indgår fx også ”huludfyldning” i den tætte by.
Retningslinierne om støjisolerede boliger finder alene anvendelse i eksisterende
boligområder eller områder for blandede byfunktioner i byer, og kan således ikke
lægges til grund ved ændret arealanvendelse.
Der bør under ingen omstændigheder planlægges boliger, hvor
støjniveauet er højere end 68 dB. ”
En klar og tydelig beskrivelse af, at der aldrig bør opføres byggeri med støjbelastning over 68
dB og at grænseværdierne på eventuelle udendørsområder skal være under 58 dB på ALLE
udendørs opholdsarealer.
Hvis man ser nærmere på
http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/4306/31896 beskrives der
3 alternativer:
1. Ingen byggeri
2. Støjpåvirket byggeri
3. Den ”Gyldne” middelvej
Alternativ 1 - vurderes ikke fra Aalborg Kommunes side at være realistisk, da man derved ikke
ville kunne udvikle størstedelen af midtbyen. Med andre ord har man vurderet, at Aalborg
Kommunes strategi om en tæt, ressourceeffektiv midtby vejer tungere end Miljøministeriets
anbefalinger.
Alternativ 2 - hvor der ikke tages hensyn til støjpåvirkning vurderes at blive for
sundhedsskadelig for beboerne.
Alternativ 3 - kaldes for ”Den Gyldne Middelvej” og her vil man udforme bebyggelsen, så der
skabes et acceptabelt støjniveau – man konkluderer, at det vil kunne skabe ”sunde boliger”.
En mere realistisk vurdering vil være, at det nok højest vil skabe MINDRE støjpåvirkede
boliger.

Aalborg Kommune, Miljø har valgt at acceptere en dispensation fra Miljøstyrelsens
grænseværdier på 58dB med hensyntagen til 2 forudsætninger:
1. Der kan opretholdes et støjniveau under 58 dB på ALLE udendørs opholdsarealer
2. Det indendørs støjniveau i alle sove- og opholdsrum må ikke overskride 46 dB
På nedenstående oversigtskort over støjbelastningen på det planlagte byggeri viser de gule
område de udendørs opholdarealer, som IKKE overholder MST’s grænseværdier. Her vurderer
Aalborg Kommune, at det drejer sig om ”størstedelen af de udendørs områder”, der ligger
under grænseværdierne og dermed er acceptable – altså går man i høj grad på kompromis
med de sundhedsmæssige anbefalinger.

Aalborg Kommunes retningslinjer for støj beskriver ligeledes emnet og holdningen http://www.aalborgkommuneplan.dk/Retningslinier/0-13_Infrastruktur_trafik/133
Her tydeliggøres det, at Aalborg Kommune i høj grad er enig med Miljøministeriet og
beskriver:
• ”Alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til
boligerne, har et støjniveau lavere end Lden 58 dB. Det samme gælder områder i
nærheden af boligen, der overvejende anvendes til færdsel til fods (fx gangstier,
men ikke fortove mellem boligen og vejen).

• Udformningen af boligens facader sker, så der er et støjniveau på højest Lden 46
dB* indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer (fx med særlig
afskærmning uden for vinduet, eller særligt isolerende konstruktioner).
• Boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens
stille facade og birum mod gaden.
For boliger o.l., hvor disse hensyn imødekommes, skal det udendørs støjniveau
ved facaden ikke sammenholdes med de vejledende grænseværdier. Ovennævnte
retningslinjer finder alene anvendelse i eksisterende boligområder eller områder
for blandede byfunktioner i byer, og kan således ikke lægges til grund ved ændret
arealanvendelse. Der bør under ingen omstændigheder planlægges for
boliger, hvor støjniveauet er højere end Lden 68 dB. ”
Ser man på ovenstående oversigtskort over den beregnede støjbelastning på det planlagte
byggeri kan man løseligt konkludere:
* Byggeriet kan IKKE gennemføres med en støjbelastning under de maksimalt
anbefalede 68 dB
* På trods af forudsætningskrav vil alle de planlagte udendørs arealer IKKE have
en støjbelastning på under grænseværdierne på 58 dB
Med andre ord er Aalborg Kommune klar på at gå på kompromis med Miljøstyrelsens
anbefalinger, Aalborg Kommunes eget værdigrundlag og bestemmelser samt sundhedsfaglige
anbefalinger for at gennemføre byggeriet, hvilket er bekymrende som borger i Aalborg
Kommune.

2. Trafikale forhold

I det udsendte materiale er der ikke angivet løsningsforslag til at afhjælpe det allerede
belastede knudepunkterne omkring Digtervejen/Ny Nibevej samt Ny Nibevej/Hobrovej. Planen
er at lede al traffikken fra de yderligere 200 planlagte boliger ud på Digtervejen. Dette
kombineret med de 600 planlagte boliger på Sandtuevej vil i høj grad påvirke trafikmængden
og –generne i området, hvilket i høj grad kræver planlægning af, hvordan denne tilføjede trafik
afvikles mest hensigtsmæssigt, hvilket ikke er muligt uden yderligere tiltag.
En løsning med yderligere byggeri uden udbygning af den trafikale infrastruktur vil umiddelbart
ikke være hensigtsmæssigt, da det desuden vil påvirke belastningen af indfaldsveje til
Sofiendalskolen, som i forvejen er hårdt belastede i peak-perioderne.

3. Sikkerhed for skolebørn

Den øgede trafikmængde kombineret med flere skolesøgende børn i området vil skabe en øget
usikkerhed i trafikken, for de børn, der skal krydse Ny Nibevej for at komme til
Sofiendalskolen. I den nuværende løsning er der ikke tænkt løsninger ind, som kan skabe
sikkerhed for det øget antal skolebørn, man vil føre til området.
En løsning, hvor sikkerheden for skolebørn ikke er tænkt ind, vil ikke være hensigtsmæssig og
kan i værste fald kunne få fatale konsekvenser.

4. Skalborgs identitet

Der er flere gange fra kommunen blevet indkaldt til strategisk seminar for at skabe
samarbejde med lokale foreninger og dermed borgerne i Skalborg. Dette blev der brugt
adskillige timer på og på baggrund af seminaret blev der udarbejdet en byudviklingsplan for
Skalborg: http://www.aalborgkommuneplan.dk/kommuneplanrammer/vestaalborg/skalborg/default.aspx?altTemplate=BybydelsplanPrint
Temaerne i byudviklingsplanen er:
• Skalborg skal styrkes som selvstændig bydel.
• Det skal være rart at være borger i Skalborg og byudviklingsplanen skal styrke
bydelens sammenhængskraft og skabe nye rammer for en hensigtsmæssig udvikling.
• Byudviklingsplanen sikrer rummelighed til nye boliger, bedre sammenbinding af
kvarterene på tværs af områdets barrierer, styrkelse af grønne sammenhænge og
kvaliteter samt fokus på fritid og hverdagsliv gennem en centerdannelse omkring
Skalborg Bakke og dyrskuearealet.
• Trafikalt fokuserer byudviklingsplanen på styrkelse af interne forbindelser, således at
områdets bløde trafikanter i højere grad kan tilgodeses på trods af en stor mængde
gennemkørende trafik.
• Desuden fastlægges principper for hvorledes blandt andet Hobrovej fremadrettet kan
styrkes som grøn indfaldsvej.
I planen bemærkes det:
• Bydelens opdeling i enklaver af boligkvarterer og erhvervsområder samt
boligområdernes forskellige sammensætning bevirker, at der er minimal
fællesskabsfølelse på tværs af de store veje, der fungerer som barrierer og
gennemskærer bydelen.
• Skalborg mangler formelle og uformelle mødesteder, der kan kitte bydelen og dens
borgere sammen og en styrkelse af bydelens identitet som et sammenhængende
område.
• Det er intentionen at udvikle Skalborg til en levende bydel med velfungerende oaser og
mødesteder, på trods af den massive trafikbelastning, der hidtil har domineret i
området.
Derudover konkluderes der omkring at skabe levende byer samt attraktive bymiljøer at:
• Byliv skabes af mennesker, der har noget at være sammen om. Derfor er både
områdets fysiske og mentale sammenhængskraft i fokus.
• Medborgerskab og fællesskabsfølelse på tværs af bydelens kvarterer er en forudsætning
for at kunne skabe en levende by, hvor bydelens borgere mødes og føler et fælles
ansvar for at løfte bydelen.
• Bydelens fællesskaber spiller en vigtig rolle. Her tænkes på foreninger
(interessefællesskaber), geografiske fællesskaber så som beboerfællesskabet
Grønnegården eller Skalborg Aktivitetsplads samt Skalborg Samråd, der spiller en særlig
rolle i forhold til at samle bydelen og skabe en fælles identitet, men også som talerør i
forhold til kommunen.
• Hverdagslivet sættes i fokus ved, at der skabes et velfungerende samspil mellem byens
hverdagsfunktioner; boliger, institutioner, indkøb, fritid, rekreation mv.
• Knudepunkter og aktivitetsskabende funktioner med store kundestrømme opfattes som
store ”drivere” for skabelsen af byliv, og de skal derfor placeres og indrettes med
omtanke, så de understøtter hinanden og skaber attraktive mødesteder.
• Mødestederne skal være vedkommende, anvendelige og tilgængelige for alle og tilbyde
mulighed for fysisk aktivitet, leg, rekreation og socialt samvær.
• Byens byrum og inventar skal indrettes fleksibelt og kunne anvendes til mange
forskellige funktioner.
• Multifunktionalitet skal medvirke til at skabe nye synergier og nye fællesskaber.
• Skalborg skal have sin egen identitet.

•

Bydelen skal synliggøres som et aktivt tilvalg på trods af trafikken. Det handler om at
skabe rammer for byliv med sjæl og mødesteder, der kan besøges af mange forskellige
mennesker og som giver mulighed for at samle bydelens borgere på tværs af
boligkvartererne.

Byudviklingsplanen foreslår et ”bycenter”, der lægger sig på tværs af Hobrovej og favner
størstedelen af bydelens hverdagsfunktioner. Her skal arbejdes med fortætning, identitet,
mødesteder og knudepunkter. Her skal det være nemt at komme rundt til fods og på cykel, og
der arbejdes desuden med alternative forbindelser og ruter. Som en del af bymidten udpeges
et afgrænset lokalcenter, der bliver bydelens handelsknudepunkt. Her kan butikker udvikles og
etableres. Lokalcenteret går på tværs af Hobrovej og skal skabe sammenhæng funktionelt,
fysisk og æstetisk.

5. Spørgsmål

5.1 - Hvorfor og for hvem er det et mål at ”skabe en ny, alsidig facade”?
http://www.aalborgkommuneplan.dk/kommuneplanrammer/vestaalborg/skalborg/36d2.aspx?altTemplate=RammeOmraadePrint
5.2 – Er byrådet klar på at godkende byggeriet, selvom der er forudsætningskrav,
der ikke kan overholdes?
http://www.aalborgkommuneplan.dk/kommuneplanrammer/vestaalborg/skalborg/36d2.aspx?altTemplate=RammeOmraadePrint
”Anvendelsen til boliger og andre støjfølsomme formål forudsætter at trafikstøjen ikke
overstiger grænseværdier jf. retningslinje 13.3”
5.3 - Hvorfor nævnes der et 8 etagers byggeri i støjnotatet?
http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/media/1693172/Stoejnotat-vedr3-6-109.pdf
Boligbyggeriet består af forskellige 2 til 8 etager høje bygninger hvoraf størstedelen har facade
ud mod Ny Nibevej, Hobrovej eller Digtervejen.
5.4 - Hvem er det, man tager hensyn til ved byggeriet?
http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/4306/31896
Bygherre har efterspurgt området omdannes til rent boligområde med henblik på at optimere
muligheden for en hurtig omdannelse.
http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/4306/31785
"Byudviklingsplanen omdanner nogle centrale erhvervsområder til boligområder. Det gøres
både for at sikre en udvikling af boligudbuddet, imødekomme private investorer og for at
skabe en bedre helhed og sammenhæng mellem boligkvartererne.
5.5 – Hvor i denne plan er der taget hensyn til den identitet, man ønsker at skabe for
Skalborg By?
http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/4306/31785
"Byudviklingsplanen for Skalborg skal skabe en fælles vision og rammen for en
helhedsorienteret udvikling af Skalborg som bydel, med sin egen identitet. ...
5.6 - Hvorfor ønsker man at bebygge en bakketop med et 7 etagers byggeri?
http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/4306/31785
Aalborg Kommune ønsker at fremhæve byens topografi med grønne bakketoppe.
Lokalplanområdet er beliggende på toppen af Skalborg Bakke, der falder dramatisk mod syd,
og giver et vue ud over det sydlige Skalborg og ådalen. Omdannelsen af planområdet vil
markere toppunktet af bakken.

5.7 – Med hvilke argumenter er man fra byrådets side klar til at godkende et byggeri,
som ikke overholder Miljøministeriets sundhedsmæssige anbefalinger om
støjbelastning?
Og som samtidigt ikke overholder Aalborg Kommunes eget værdigrundlag og bestemmelser?

6. Forslag til løsninger
6.1 - Bygge gangbroer eller –tunneller

For at sikre de bløde trafikanter i området bør der fokuseres mere på trafikknudepunkterne.
De bør etableres mere sikre måder at krydse Ny Nibevej og Hobrovej. Ellers vil det være et
spørgsmål om tid, før der sker uheld med fatale konsekvenser. Det øgede antal børnefamilier i
området vil unægtelig betyde flere skolebørn, der skal krydse vejene.

6.2 – Bygge i maksimalt 3 etagers højde

Byudviklingsplanen for Skalborg konkluderer, at: ”Der er en efterspørgsel på mindre boliger,
så som tæt-lav bolig byggeri som alternativt til parcelhuset alt imens der er en overkapacitet
af erhvervsarealer i området.”
Man kan ikke kalde et 7 etagers byggeri for tæt-lav boligbyggeri, så forslaget vil være at holde
sig til maksimalt 3 etager – samme højde som Bonderupgård på modsatte side af Ny Nibevej,
hvorved det vil være i tråd med efterspørgslen samtidigt med, at det vil være afstemt med
øvrigt byggeri i området.
6.3 - Etablere fritidsaktiviteter i samme byggeri
Byudviklingsplanen konkluderer på en lang række emner, der kredser sig om sammenhold,
fællesskab og identitet. Et byggeri udelukkende bestående af boliger vil ikke bidrage positivt til
dette, men vil udelukkende skabet endnu større behov for fritidsaktiviteter samt mulighed for
at skabe fælles rammer. Derfor foreslår vi at indarbejde kulturelle aktiviteter og
fritidsaktiviteter i byggeriet. Dette kunne være, men er ikke begrænset til: Ungdomsklub,
Bibliotek, o.s.v.
I det hele taget er der et stort behov for at skabe et bycentrum, som man har det i mange
andre forstader og byområder i Aalborg, blandt andet Hasseris Bymidte, Vejgaard Bymidte,
Skipper Clement Kvarteret samt Nørresundby. Uden dette vil man ikke lykkes med planen om
at skabe en egen identitet for Skalborg By, som bliver omtalt i Byudviklingsplan for Skalborg

Med venlig hilsen
Bo Lyhne Hvass Andersen og Helle Lyhne Hvass Markusen
Birke Alle 12
9200 Aalborg SV

11. Indsigelse

Aalborg SV d. 31.08.2017
Att.: Iben Steensbæk Andersen, Aalborg Kommune

På vegne af vores husstand, ønsker jeg at gøre følgende indsigelser til lokalplanen, særligt i forhold til
sikring af de trafikale og parkeringsmæssige forhold i området, som vi vurderer denne lokalplan sætter
under stort pres.
Øget trafikbelastning:
Da den nye lokalplan åbner mulighed for etablering af 200 nye boliger, med eneste adgang til området via
Digtervejen, er det i "runde" tal knap en fordobling af boliger i området, med direkte adgang og udkørsel til
netop Digtervejen.
Nu har vi beboere i området endelig haft et par rolige år, med tålelig trafik og hastighed på Digtervejen,
efter kommunens længe ventede etablering af fartdæmpning i området.
Med bare en smule lokalkendskab til området, så ved man også hvilke trafikale udfordringer der er med
kødannelse på Ny Nibevej, særligt omkring lyskrydset ved Digtervejen/Ny Nibevej/Lindenborgvej, hvor kø
på Ny Nibevej særligt i morgentimerne giver svære og farlige situationer for specielt alle de skolebørn som
færdes på Digtervejen, og som skal krydse Ny Nibevej på vej i skole.
Mange af de 630 daglige kørsler som det nye boligområde genererer til Digtervejen jf. Lokalplanens afsnit
"Trafikafvikling", vil givetvis benytte Digtervejen i sydlig retning, når Ny Nibevej skaber kø og svære forhold i
og omkring lyskrydset ved Digtervejens nordlige ende.
Således bliver skolevejen for mange af områdets børn væsentlig mere trafikbelastet, og den gennemgående
trafik på Digtervejen ligeledes væsentlig forøget, til stor gene for områdets beboere og bløde trafikanter.
Således kan vi meget vel være tilbage igen, ved tiden før fartdæmpningen og reducering af gennemgående
trafik i Digterkvarteret, hvilket ikke er rimeligt.
At man sidestiller de 630 nye daglige kørsler fra boligerne med trafikken fra de potentielle 200 eksisterende
arbejdspladser i de nuværende bygninger, er jo ikke et reelt billede af trafikken fra lokalplanområdet til
Digtervejen i dag. Bygningerne har jo stort set stået tomme de sidste 5-10 år, uden at generere trafik til
området. I forhold til den aggressive udvikling af Skalborg, med etablering af den ene store butik efter den
anden, så har der også været en stor vækst i gennemgående trafik i Digterkvarteret, siden de eksist.
bygninger i lokalplanområdet generede trafik til Digtervejen. På den måde bliver de 630 daglige kørsler på
Digtervejen en reel tilvækst.
Udkørsel bør flyttes:
Et lokalplanområde af denne størrelse bør i stedet have direkte udkørsel til Ny Nibevej, hvor man muligvis
kunne anlægge et lyskryds overfor Voergårdvej, som således samtidig vil sikre trafikken ind til
Sofiendalskolen og børnehaver m.v., og minimere den gennemgående trafik på Digtervejen.
Parkering:
Som det fremgår af en indsigelse fra en bygherre i lokalplanområdet, så fremgår det, at man fra bygherres
side ønsker at anlægge færre P-pladser end oplægget fra Aalborg Kommune. Da man er i et område, hvor
P-behov ikke kan løses ved indbetaling til P-fond, er det derfor væsentligt, at antallet af P-pladser er nøje
afstemt i forhold til Kommunens P-norm, som vel er 1,5 P-plads pr. bolig - altså samlet set
300 P-pladser ved 200 boliger i lokalplanområdet.
Hvis ikke der er balance mellem boliger og P-pladser, risikerer man, at parkering sker på Digtervejen, til fare
og gene for specielt cykellisterne.

Tung trafik i forbindelse med byggeriet:
Byggeriet af 200 nye boliger i vores kvarter, vil alt andet lige generere megen tung trafik de næste 2-3 år,
fra både nedbrydningsarbejde, jordarbejde og elementmontage. Hvis det er muligt, så kunne det være
ønskeligt med et midlertidigt og gerne permanent forbud mod tung gennemgående trafik på Digtervejen,
og en henstilling til bygherrerne om, at kørsel til og fra byggepladsen sker mod nord, og ikke via Digtervejen
i sydlig retning.
Malene Nedergaard Jensen
Johan Skjoldborgs Vej 16
9200 Aalborg SV

12. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-109
4. september 2017 00:45:11

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport)
Dato: 04-09-2017 00:45:00
Name: Ann-Louise Heigl
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: annlouheigl@gmail.com
Emne: Krydset ny nibevej/digtervejen
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Cykeltunnel eller fartnedsættelse meget før i krydset. Folk kommer alt for hurtigt fra Nibe og oppe fra
Hobrovej.

ID: 436
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

13. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-109
4. september 2017 07:58:32

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport)
Dato: 04-09-2017 07:58:00
Name: Tine Pedersen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: Svendsentine1@gmail.com
Emne: Bekymringer
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Som beboer i digterkvarteret synes jeg det er dejligt at der kommer til at ske noget nyt i det område, men jeg
synes ikke det er nødvendigt med 7 etager - 2-4 etager bør være fint.
Derudover har jeg bekymringer i forhold til de støjgener der vil komme for os som bor lige op til området, jeg
er sikker på at det vil overskride det tilladte. Jeg kan desuden undre mig over at der ikke er taget hensyn til
børnene i kvarteret i forhold til transport til og fra skole og hvor meget pres der vil blive på digtervejen, for slet
ikke at tale om de uheld vi desværre jævnligt oplever på ny nibevej/Hobrovej
Håber virkelig der bliver tænkt over disse ting så det ikke ender med hovsa løsninger

ID: 437
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

14. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-109
4. september 2017 08:19:41

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport)
Dato: 04-09-2017 08:20:00
Name: Paw Larsen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: PawJLarsen@gmail.com
Emne: PawJLarsen@gmail.com
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Dejligt at områder kan laves om til beboelse, men at bygge så højt er helt forkert. Det bliver et lukket område
som kun kan benyttes af dem der bor der. Der er ikke tænkt sammenhæng med resten af Skalborg og med så
mange flere biler på Digtervejen så bliver vejen ikke mere skole venlig.
Lindenborggården byggestil er langt bedre.

ID: 438
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

15. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-109
4. september 2017 17:54:20

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport)
Dato: 04-09-2017 17:54:00
Name: Lasse Freudendal
Address: Viggo BarfoedsVej 11
Postnr: 9200
By: Aalborg SV
Tlf:            
Email: lassefreudendal@gmail.com
Emne: Trafikpres og byggestil..
Kategori: Kommentar
Kommentar:
At alt trafikken skal ledes ud på digtervejen er helt ud i skoven.. Som en beboer på Viggo Barfoeds Vej med to
små børn på cykel hver morgen, ser jeg en MEGET stor udfordring at komme sikkert frem. Trafik situationen
om morgenen er lige nu langt over hvad krydset Digtervejen og Ny Nibevej er bygget til. Ligeledes ser jeg en
stor problemstilling når man skal ud fra Viggo Barfoeds Vej, både med bil og os på cykel.. Vil mene der skal
laves endnu en udgang fra det nye byggeri...
Ligeledes kunne det være rart at vide hvilke type beboer der sigtes efter i dette byggeri. Skal det være socialt
byggeri eller i noget stil med sortehøj..

ID: 439
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

16. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-109
4. september 2017 20:41:18

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport)
Dato: 04-09-2017 20:41:00
Name: Tina Røn Christiansen
Address: Birke Alle 9
Postnr: 9200
By: Aalborg SV
Tlf: 41882659   
Email: tirnch@gmail.com
Emne: Trafikale udfordringer og støjgener
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Som beboer i Digterkvarteret finder jeg det meget bekymrende, at der skal ledes trafik fra 200 ekstra boliger ud
på Digtervejen. I forvejen bor vi med alt for meget trafik rundt om os. Krydset ved Ny Nibevej har vi i dag ikke
lyst til at krydse og slet ikke til fods eller på cykel. Endvidere har vi ikke lyst til at lade vores børn færdes i
trafikken, når de starter på Sofiendalskolen.
Støjgener oplever vi også en del af og synes, at det er en udfordring, at disse bliver endnu værre end på
nuværende tidspunkt.
Som nabo til City Syd og Motorvejen samt Ny Nibevej har vi i flere år håbet på løsninger, der kunne lette
trafikken - i stedet for lokalplaner, der gør den endnu værre end den allerede er.

ID: 440
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

17. Indsigelse

Digtervejen 9-11, Skalborg
Bemærkninger / Indsigelse til lokalplanforslag 3-6-109 - udkast á 08.05.2017
Til punkt 3. Arealanvendelse
- Byggefelt/område B1 defineres som etageboliger (ikke rækkehuse…), ligesom også
beskrevet i lokalplanens punkt 5.8, samt vist i illustrationer (snit og rummelige modeller).
Til punkt 5.2 – Byggefelter og facadelinje
- Udkragede bygningsdele (altaner) bør tillades at gå ud over byggefelt. Der er i lokalplanen
et stramt byggefelt, samtidig med at der er krav om at etablere altaner, og desuden også
krav om at lave bygningsforskydninger pr. 30 m, som forskydes min. 1m i dybden.

B1

B2

B2

Til punkt 5.8 – B1 og B2 tæt-lav bebyggelse
- Knopskydninger skal også defineres som kunne værende delvis udvidelse på 4. etage (evt.
med udnyttelse på max 20% af tagets areal). Dette er allerede illustreret i både principsnit
for området samt i inspirationsfotos fra Sallingsundvej.

-

Tekst vedr. bebyggelsens taghældning ønskes justeret, således at der er mulighed for at
have den højde facade mod syd – hovedsageligt af hensyn til etableringen af bedre og
mere solfyldte arealer mellem boligerne. Det vigtige punkt vedr. taghældningen er
referencen til kirkens tage – og kan evt. beskrives som at taghældningen skal være i ens
retning på alle byggefeltets bygninger (altså enten højst mod nord eller mod syd).

Til Punkt 6.1 Arkitektonisk udtryk
Bemærkning til tekst vedr. tagflader ”… dog skal taghaver samt eventuelle ”knopskydninger” holde
minimum 2 meter afstand til bygningens kant, for at mindske indbliksgener”
- Knopskydninger ønskes - mod nord – at ølger facadens flugt. I og med at
knopskydningerne er facade og der i øvrigt ikke er altaner mod nord, er der ingen
indbliksgener. Princippet er allerede vist i lokalplanens illustration principsnit under
lokalplanens punkt 5.8, hvor knopskydningen er stiplet på.
- Tagterrasse i forbindelse med knopskydning – ønskes udført tættere facade end 2 m. At
der kan ”kigges ned på” den underliggende altan er underordnet, da denne altan tilhører
samme bolig.
- Lokalplantekst ”.. der skal etableres ”grønne tage” på tæt-lav bebyggelserne (A3, B1 og
B2)”. Bebyggelsen ønskes udført uden grønne tage. Med den nye bebyggelse på grunden
reduceres tagfladen kraftigt i forhold til eksisterende tagflade (ca. 3350 m2 eksisterende
mod ca. 1950 m2 ny tagflade). Derudover reduceres også kraftigt i udvendig belægning
(eksisterende vej og p-pladser), i og med ny bebyggelse etableres som parklignende med
mange grønne arealer. Alle er forhold som bidrager positivt til lokal afledning af regnvand i
forhold til eksisterende forhold. (Der henvises også til lokalplanens punkt 7.1 hvor der
beskrives at eventuelle tiltag vedr. håndtering af regnvand kan indrettes i ubebyggede
arealer).
- Tekst vedr. ensidig taghældning ændres til højst mod syd
Til Punkt 6.6 Tæt-Lav bebyggelse, Område B
Tekst vedr. altaner indenfor byggefelt ændres/fjernes – jf. kommentar til punkt 5.2
Vedr. Parkering:
Da det ikke er muligt at udlægge det krævede antal p-pladser i henhold til normen inden for de – i
lokalplanen afmærkede områder – bør det beskrives f.eks. at parkering HOVEDSAGELIGT skal
placeres i de afmærkede områder eller at etablering af p-pladser kan tillades udenfor de
afmærkede felter i det omfang det er nødvendigt.
Udarbejdet af TL BYG - på vegne af Bygherre Jørgen Rosenbeck.

18. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-109
6. september 2017 08:41:25

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport)
Dato: 06-09-2017 08:41:00
Name: Lone Sørensen
Address: Østervænget 19
Postnr: 9200
By: Aalborg SV
Tlf: 30569944   
Email: loneaugustas@gmail.com
Emne: Trafik og samhørighed
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg bor på modsatte side af Hobrovej - på Østervænget. Vi flyttede til Skalborg i starten af 90'erne og har
oplevet den stigende belastning af trafik med et håb om, at kommunen dog snart måtte få øjnene op og gøre
noget.
Da vi flyttede herud, havde vi ingen børn og tænkte ikke over, at de en dag skulle krydse farlige veje (Hobrovej
og Indkildevej) for at komme i skole. I dag ville vi ikke have købt på denne side af vejen, men i stedet have
valgt Digterkvarteret. Det føles også som fokus ligger i det område. Vi har i øjeblikket store problemer med
tung trafik - busser og lastbiler, der arbejder på nye kloakker, på en - til det formål - underdimensioneret
villavej, og vi har så mange gange ønsket os, at kommunen ville sætte af til et par vejbump og
fartbegrænsninger. Der findes jo nærmest ikke en vej i Digterkvarteret, som ikke er blevet udstyret med
trafikregulering i form af vejbump. Tilbagemeldingen fra kommunen til beboerne på den anden side af
Hobrovej er, at der jo ikke er noteret ulykker med skader, så derfor vurdererer man, at der ikke er behov for
reguleringer.
Yderligere er der problemer med lysreguleringerne på Hobrovej/Indkildevej. Man skal jo spæne af sted for at nå
over, før der er rødt, og de mange (især) lastbiler gør det til en utryg skolevej. Den fine gangtunnel under
Hobrovej, som blev indviet med stor opmærksomhed for et par år siden, er igen groet til i snavs, og alle de fine
tiltag er gået i stå, efter man lavede Hobrovej om og inddrog noget af vejen til bus-vej (hvilket jeg faktisk synes
er en god ide). Det flotte arrangement, hvor man markerede tunnellen med en kunsters udsmykning, blev pillet
ned og er aldrig kommet op igen - og nu flyder tunnellen igen med skidt og snavs. Min 8 årige datter tør ikke gå
dernede.
Vi er helt og aldeles imod det planlagte 7 etagers byggeri samt mere trafik på Letvadvej, og Digtervejen. Vi er
for længst på den anden side af, hvad Skalborg kan håndtere af trafik, og det er umuligt for Skalborgs beboere at
se, hvlken glæde vi kan have af 7 etager. Det er så mange muligheder for at udnytte området på en god måde.
Små, hyggelige boliger kunne være fint - og så måske et tiltrængt bibliotek - og nogle små-butikker. Det er,
hvad vi ønsker os. Et samlingssted for Skalborg.
Vi må kunne stille nogle forventinger/krav til kommunen om at få styr på vores trafikale situation, så Skalborg
ikke blot bliver et sted, der skal overstås for at komme til City Syd. Vi ønsker i stedet, at der fokuseres på at øge
samhørigheden i Skalborg. Hvad vil kommunen gøre for at samle de 2 sider af Hobrovej samt ud til vejene ved
City Syd (Hjortvej m.fl) og skabe et samlet Skalborg, der ikke blot er en trafikal tunnel mod City Syd?

ID: 442
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

19. Indsigelse

AALBORG STIFT
Stiftsøvrigheden

Dok.nr. 105334/17
MJOH
Dato: 5. september 2017
Aalborg Kommune
(e-mail)

Lokalplanforslag 3-6-109, boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg.
Aalborg Stift har modtaget ovenstående lokalplanforslag, der omhandler et område beliggende
umiddelbart øst for Skalborg Kirke. I henhold til lokalplanen gives der mulighed for opførelsen af
bebyggelse til boliger og erhverv. Området er opdelt i to delområder – område A og B, med
tilhørende underområder.
I forbindelse med behandlingen af planforslaget, har Aalborg Stift valgt at fremsende planforslaget i
høring hos stiftets kirkegårdskonsulent. Udtalelsen fra kirkegårdskonsulenten er vedhæftet dette
dokument.
Henstilling til angivelse af højde på bygninger i område A2
Efter en gennemgang af planforslaget kan Aalborg Stift konstatere, at højdebestemmelserne for
randbebyggelsen langs Ny Nibevej er ret diffuse. I lokalplanens pkt. 5.5 er angivet, at langs
Hobrovej længst mod syd skal bebyggelsen nedtrappes til maksimalt 2 etager. Lignende
bestemmelse findes ikke for bebyggelsen langs Ny Nibevej med retning mod Skalborg Kirke.
Aalborg Stift skal derfor henstille til Aalborg Kommune, at der indføjes en bestemmelse gældende
for den vestligste bebyggelse i område A2 for hjørnet Ny Nibevej og Digtervejen således, at der er
sikkerhed for, at de vejledende illustrerede bygningshøjder, der er angivet øverst på side 30 i
lokalplanen, på 3 etager for bygningsenheden ved Digtervejen og 4 etager for hjørnebygningen ved
Digtervejen og Ny Nibevej bliver bindende, maksimale bygningshøjder.
Anmodning om redegørelse vedrørende parkering i området
Som det fremgår af udtalelsen fra kirkegårdskonsulenten, så skaber det bekymring hos Skalborg
sogns menighedsråd, at der tilsyneladende sker en reduktion i antallet af parkeringspladser i
området. Denne bekymring kan Aalborg Stift tilslutte sig. Det fremgår af planforslagets pkt. 8.4, at
der ”skal etableres parkering i overensstemmelse med de parkeringsnormer, der er angivet i Aalborg
Kommuneplan, bilag F”. Under sammen punkt er angivet, at ”der må maksimalt etableres 130
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parkeringspladser på terræn i delområde A”. På baggrund af disse tilsyneladende modstridende
oplysninger, er det uklart, om lokalplanen overholder kommuneplanens parkeringsnormer.
Aalborg Stift skal derfor udbede sig en redegørelse for opgørelsen af parkeringspladser i forbindelse
med lokalplansforslaget.
For yderligere oplysninger, omkring parkeringsforholdene omkring Skalborg kirke, henvises til
redegørelsen på side 2 i udtalelsen fra kirkegårdskonsulenten.
Aalborg Stift imødeser en tilbagemelding fra Aalborg Kommune vedrørende ovenstående
henstilling og anmodning.
Såfremt der er spørgsmål det ovenstående, kan der rettes henvendelse til undertegnede ved Aalborg
Stift.
Med venlig hilsen
p.s.v

Kopi til orientering:
Skalborg sogns menighedsråd (e-mail)
Aalborg Østre provsti (e-mail)
Kirkegårdskonsulenten (e-mail)

Mogens B. Andersen
Kirkegårdskonsulent
Vibevej 6 9000 Aalborg
Tlf. 9816 5964
Mobil. 5190 5964
E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk

23. august 2017
Aalborg Stiftsøvrighed
Ref. Dok. nr. 85118/17

Aalborg Stiftsøvrighed har med brev af 05.07.2017 anmodet om en udtalelse vedrørende:
Lokalplanforslag 3-6-109 Boliger og Erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg. Aalborg
Kommune
________________________________________________________________________________
Lokalplanområdet ligger umiddelbart øst for Skalborg Kirke. Lokalplanen giver mulighed for
opførelse af bebyggelse til boliger og erhverv. Delområde A udlægges til bolig og erhverv.
Delområde B udlægges til boligbebyggelse med rækkehuse således, at der i område B1 kan opføres
bebyggelse i 3 etager, max. 13 m højde og i område B2 kan der opføres bebyggelse i 2 etager, max.
10 m højde.
Generelt skal bebyggelsen i højde og tæthed gradueres, så der skabes en nedtrapning og gradvis
overgang til de lavere boligområder mod syd og vest, hvor bebyggelsen opleves mere åben og
inviterende.
Til lokalplanforslaget bemærkes, at Skalborg Kirke er fra 1970 og dermed en nyere bykirke. Kirken
fremstår med et klokketårn og en kirkesal, der har et højtsiddende tag med ensidig taghældning.
Kirkens arkitektur er ret kompakt, hvilket får den til at fremstå som en samlet bygningsenhed, der
nu afviger fra den nærmeste bebyggelse syd for Ny Nibevej. Kirken kan ses glimtvis fra flere sider
på toppen af Skalborg Bakke. Kirken er skabt som bykirke og den kan tåle visse ændringer af den
omkringliggende bebyggelse.
Rækkehusbebyggelsen i område B2 med max. 2 – 3 etager ligger overfor kirken, heraf ligger
bebyggelse med max. 2 etager nærmest kirken. Disse højder giver ikke anledning til bemærkninger.
Højdebestemmelser for randbebyggelsen langs Ny Nibevej er ret diffuse. I lokalplanens pkt. 5.5 er
angivet, at langs Hobrovej længst mod syd skal bebyggelsen nedtrappes til maks. 2 etager.
Lignende bestemmelse findes ikke for bebyggelsen langs Ny Nibevej med retning mod Skalborg
Kirke. En tilsvarende bestemmelse bør indføjes for den vestligste bebyggelse i område A2 for
hjørnet Ny Nibevej – Digtervejen således, at der er sikkerhed for, at de vejledende illustrerede
bygningshøjder (lokalplanforslagets side 30 øverst) på 3 etager for bygningsenheden ved
Digtervejen og 4 etager for hjørnebygningen ved Digtervejen – Ny Nibevej bliver bindende,
maximale bygningshøjder.
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Det anbefales, at stiftsøvrigheden ihht planlovens §29 stk. 3, indgiver veto mod lokalplanforslaget
med henvisning til, at de maximale etagehøjder bør præciseres for bebyggelsen ved Ny Nibevej –
Digtervejen. Hvis kommunen tilføjer i lokalplanen, at bygningerne ved hjørnet Ny Nibevej –
Digtervejen max. kan opføres i 3 og 4 etager som ovenfor beskrevet, bortfalder indsigelsen.
Jeg har den 17.08.2017 deltaget i Skalborg kirkes menighedsråds møde, hvor lokalplanforslaget var
på dagsordenen. Menighedsrådet er ved behandlingen af lokalplanforslaget blevet opmærksom på,
at byrådet på møde 19.06.2017 godkendte lokalplanforslaget med bemærkning om, at ”antal
fladeparkeringspladser nedsættes i område A til 130 pladser for at skaffe mere grønt friareal.” Det
fremgår af lokalplanforslagets pkt. 8.4, at ”der skal etableres parkering i overensstemmelse med de
parkeringsnormer, der er angivet i Aalborg Kommuneplan, Bilag F”. Under samme punkt er
angivet, at, ”der må maksimalt etableres 130 parkeringspladser på terræn i delområde A”. På
baggrund af disse tilsyneladende modstridende oplysninger, er det uklart, om lokalplanen
overholder kommuneplanens parkeringsnormer. Menighedsrådet skal derfor udbede sig en
redegørelse for opgørelsen af parkeringspladser i forbindelse med lokalplanforslaget. Hvis denne
redegørelse viser, at kommunens parkeringsnorm ikke overholdes, ønsker menighedsrådet hermed
at gøre indsigelse mod lokalplanforslaget.
Parkeringssituationen omkring Skalborg kirke kan beskrives således:
Gæster til Skalborg Kirke anvender normalt den P-plads nord for kirken, der af daværende Hasseris
Kommune blev overtaget fra kirkens ejendom og anlagt til kirkens brug. I forbindelse med
arrangementer i kirken sker det ofte, at kapaciteten på denne P-plads er opbrugt, og at kirkens
gæster parkerer på de nuværende P-pladser overfor kirken (Nu rækkehuse i B-området jvf.
lokalplanforslaget). Disse pladser forsvinder eller flyttes længere væk fra Digtervejen i forbindelse
med den nye bebyggelse. Det er menighedsrådets forventning, at sidstnævnte behov for parkering
kan dækkes ved kantstensparkering i området omkring kirken, med de gener det vil medføre for
beboerne i området. Med det begrænsede antal P-pladser, som der stilles krav om i forbindelse med
lokalplanen, specielt i område A, er vi fra kirkens side stærkt bekymrede for, at beboere og brugere
i lokalplanområdet nødsages til at finde parkeringsmuligheder uden for lokalplanområdet, og derfor
optager kapaciteten på den offentlige P-plads nord for kirken, hvilket vil gøre det vanskeligt at finde
parkeringsmuligheder for kirkens gæster. Det skal bemærkes, at kirken har arrangementer på alle
ugens dage – både dag og aften.
Det anbefales, at stiftsøvrigheden medsender Skalborg kirkes menighedsråds betænkeligheder om
parkeringsforholdene til Aalborg Kommune. Det bemærkes, at menighedsrådets bemærkninger ikke
hører under ovenstående anbefalede veto. Menighedsrådets indsigelse vil have virkning ihht.
planlovens § 27stk. 1. Der forventes dermed en uddybende saglig behandling af bemærkningerne
med evt. følgende ændringer i lokalplanen.
Se bilag på side 3
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Mogens B. Andersen

3

20. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-109
7. september 2017 08:41:38

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport)
Dato: 07-09-2017 08:42:00
Name: Formand afd. 4 Bonderupgård, René Zimmer
Address: Lindenborgvej 67, 1. th.
Postnr: 9200
By: Aalborg SV
Tlf: 25203736   
Email: rz@mail.dk
Emne: Vedr. Lokalplan 3-6-109, Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Afdelingsbestyrelsen for Bonderupgård, afdeling 4. ved Hasseris Boligselskab ser positivt på de planlagte
byfornyelsestiltag i Skalborgområdet, heraf den udsendt lokalplan 3-6-109, Boliger og erhverv, Digtervejen
Nord, Skalborg.
I forhold til lokalplan, har vi en bekymring med hensyn til den planlagte byggehøjde på 8 m over terræn, det vil
medføre mindre solindfald i beboelsen på nordsiden af Ny Nibevej forår og efterår.
Der planlægges med 130 parkeringspladser i terræn, yderligere parkeringspladser skal nedgraves eller placeres
under randbebyggelsen, det vil øge trafiktætheden på Ny Nibevej, her er i forvejen megen trafik.
Vi anmoder derfor om at der i den videre planlægning sikres tilfredsstillende trafikbetjening og miljøforhold
René Zimmer
Formand, Afdeling 4, Bonderupgård

ID: 445
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

21. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-109
7. september 2017 09:03:18

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport)
Dato: 07-09-2017 09:03:00
Name: christoffer wang
Address: ennasvej 7
Postnr: 9000
By: aalbrog sv
Tlf: 20874077   
Email: christofferwang@hotmail.com
Emne: indsigelse mod høj etage byggeri
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelse
Mit Skalborg er kendetegnet ved rækkehuse, parcelhuse og etagebyggeri i 2-3 etager højre. Ikke en kæmpe
kolos i 7 etager med tilhørende blokke. Etagebyggeri i den størrelse vil overhovedet ikke passe ind i bydelen. Se
bare hvor malplaceret etagebyggeriet ser ud oppe på Revlingebakken eller højhuset ude på Kastetvej i vestbyen
i forhold til den øvrige bebyggelse.
Mit Skalborg er kendetegnet med masser af små og større grønne områder med legepladser og fodboldbaner der
er frit tilgængeligt og synligt for alle. Ikke noget som er gemt væk bag høje blokke.
Mit Skalborg er desværre allerede kendetegnet med en masse trafik fra motorvej, Nibe og frem og tilbage til
City syd. Den tætte trafik er nok desværre en del af det som kendetegner Skalborg men det ville være synd og
skam hvis Skanderborg ud over trafik også blev kendetegnet ved høj etagebyggeri.
Mit Skalborg er kendetegnet ved foreningsliv – fodboldklubben, spejderne, Skalborg borgerhjælp osv. Det sr
umiddelbart ikke ud til at der tænkt foreningsliv eller mulighed herfor ind i planerne.
Kan som småbørnsforældre være bekymret om der bliver noget form for børnesikring omkring søen – der har
desværre været nogle meget tragiske episoder hvor små børn er druknet –senest i sommer gik det galt for en
dagplejemorsom var på tur med små børn.
Jeg nyder at bo i et Skalborg som er kendetegnet ved beboere fra alle samfundslag og blandet herkomst. Er dog
bekymret for om et etage byggeri vil henvende sig familier med få ressourcer og den skyggeside som det kan
medføre af sociale problemer.
Mit Skalborg er kendetegnet ved at skolen, børnehave og kirken som en del af min hverdag. Kirken som et
synligt samlingssted vil forsvinde i skyggen af et kæmpe højhus.

ID: 446
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

22. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-109
7. september 2017 17:08:02

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport)
Dato: 07-09-2017 17:08:00
Name: Mark Harboe
Address: Kongstedlundvej 5
Postnr: 9200
By: Aalborg sv
Tlf: 20954115   
Email: Maha@ucn.dk
Emne: Byfornyelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
En spændende ide med byfornyelse, små forretninger og legeplads/park som en bymidte. Men 7 etager, det vil
skæmme området. Ny bebyggelse burde ikke kunne være højere end bonderupgaard (de gule blokke)
Som infrastrukturen er nu, så kan området ikke klare så megen mere trafik som sådan et byggeri vil give. Og der
skal mere til end bare et lyskryds for at løse dette. Jeg kan frygte en ellers dejlig og rolig bydel bliver ødelagt.

ID: 447
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

23. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-109
7. september 2017 21:29:48

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport)
Dato: 07-09-2017 21:30:00
Name: Christina Donner Nygaard
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: Cny1976@icloud.com
Emne: Trafik
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Trafikproblemet i Skalborg, herunder også Digtervejen og krydset Digtervejen/Ny Nibevej, har været påpeget i
mange år. For at mindske den gennemkørende trafik på Digtervejen, er der for et par år siden etableret bump på
Digtervejen, hvilket er i fin tråd med de påpegende problemer, som bl.a. Skalborg Samråd påpegede på
baggrund af arbejdsgrupper for 4 år siden. Det virker dog uforståeligt og uden helhedsorientering, at man kan
lave et lokalplanforslag, som vil medføre en kæmpe stor trafikforøgelse på Digtervejen. Hvorfor er der ikke
stillet krav til gennemførelse at "En sikker skolevej" ? Er der overhoved foretaget registreringer af biler på
Digtervejen og Ny Nibevej i myldretrafikken? Hvis ja, er der så samtidig taget højde for min 50% flere biler på
Digtervejen pga. det nye byggeri samtidig med den kæmpemæssige merbelastning fra Sandtuevej? At der vil
investeres i Skalborg er en dejlig ting, men det virker ganske uforsvarligt, hvis de trafikale problemer primært
vedr. en sikker skolevej ikke tages med i planlægningen.

ID: 448
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

24. Indsigelse

Indsigelse i forbindelse med lokalplan 3-6-109 / Digtervejen Nord, Skalborg
Tak til de mennesker der er involveret i at udvikle Skalborg, herunder Aalborg Kommune, bygherre og
beboerne herunder Skalborg Samråd og Skalborg Aktivitetsforening. Det er rart at gode kræfter arbejder
for at løfte området og skabe et bedre lokalsamfund til fælles gavn og glæde.
Den fremlagte lokalplan (Planen) synes jeg dog indeholder flere uheldigheder, såvel generelt, men også
personligt for undertegnet. Mine kommentarer nedenfor skal betragtes som indsigelser mod konkrete
elementer i Planen.

Lokalplanen afs. 1. Det beskrives bl.a. at formålet er at få hjørnet Hobrovej/Ny Nibevej til at fremstå som et
arkitektonisk fixpunkt samt at disponere med randbebyggelse.
Andetsteds i Planen lægges op til at der kan bygges i op til syv etager på hjørnet Hobrovej/Ny Nibevej samt
at randbygeriet er byggeri i op til fem etager.
Kommentar-1: Høj bebyggelse skaber ikke sammenhængskraft i Skalborg
Jeg synes det er positivt at Kommunen og bygherre ønsker at udvikle området som Planen dækker. Ingen er
interesseret i at gamle, udtjente bygninger står ubenyttet hen og evt. henfalder med tiden.
Men jeg synes ikke at høj bebyggelse er løsningen. Kommunens egen målsætning om at skabe en
sammenhængskraft i vores bydel synes jeg ikke understøttes af 5-7 etages bebyggelse. Skalborg skæres
over af en korridor af højt byggeri med Herregårdskvarteret på den ene side af Ny Nibevej og
Digterkvarteret og resten af Skalborg på den anden side. Den markante høje bebyggelse afskærmer fysisk
og mentalt villaområderne fra hinanden. Det er ikke formålstjenligt. Samme rationale gør sig delvist
gældende mod øst, hvor Planens høje bebyggelse ved Hobrovej skaber en facade mod
Stationsmesterkvarteret. Arkitektonisk diversitet i form af høj bebyggelse midt i etablerede villakvarterer
tjener ikke til at skabe sammenhæng, men alene at skabe befolkningstæthed til fordel for Kommunes
skattegrundlag og bygherres fortjeneste.
Jeg opfordrer Kommunen til at reducere højden af den høje bebyggelse i Planen, således intet byggeri
opstiger 3 etager, hvilket vil være sammenligneligt med Lindenborgvej/Bonderupgaard.
Kommentar-2: Øget trafik bidrager til risikosituationer for især skolebørn
Planen beskriver at eneste adgangsvej for biltrafik er via Digtervejen. Endvidere beskriver planen at der
forventes etableret 130 parkeringspladser i Planens område. Yderligere er der gjort indsigelse mod dette
lavere tal af Calum A/S, som ønsker op mod 180 parkeringspladser. Antallet af biler, der skal ind og ud af
Planens område, vil dermed nødvendigvis belaste området omkring Digtervejen, og i særdeleshed det
yderst trafikerede kryds ved Digtervejen/Ny Nibevej, betragteligt. Jeg savner at Planen anviser hvordan den
øgede trafikale belastning håndteres. I morgentrafikken vil det øgede antal biler uundgåeligt bidrage til den
ofte kaotiske trafikale situation, der hersker i området omkring krydset og tilgangen til Sofiendalskolen ved
Voergårdvej. Ofte holder bilister ude midt i krydset ved Digtervejen/Ny Nibevej og spærre for fodgængere.
Det kan voksne overskue, men området har mange børnefamilier, og børn har ikke samme overblik. Som
far til et barn i indskolingen og et barn, som netop er startet på mellemtrinet, er jeg oprigtigt bekymret for

de risikosituationer der opstår. Det er kun én gang det skal gå galt. Udfordringerne med den trafikale
situation underbygges endvidere af lokalplan 3-5-103 (Sofiendal Enge).
Jeg opfordrer Kommunen til, uanfægtet af Planens endelige udformning, at sikre at trafikken reguleres
passende således risikosituationer minimeres. Mit forslag er at der etableres en gang- og cykeltunnel fra
Digterkvarteret under Ny Nibevej således skolevejen sikres bedst muligt.
Lokalplanen afs. 3.1/5.8 Det beskrives at der i zone B etableres tæt-lav bebyggelse, hvilket underbygges af
Bilag 2, som beskriver at bebyggelsens højde mod syd er 1-2 etager. Jeg har endvidere erfaret at bygherre
netop ønsker at udnytte muligheden for at bygge i to etager.
Kommentar-3: Etagebyggeri i sydlig del af Zone B tager lys og giver indkigningsgener for naboer mod Syd
Zone B grænser umiddelbart op til flere matrikler som er kendetegnet ved at være villabebyggelse. Min
egen matrikel (Birke Alle 14) grænser op til den sydlige del af Zone B, og jeg har derfor udsigt til at blive
nabo til bebyggelsen benævnt i Planen som B2. Jeg er stærkt bekymret for mit sollys og mit privatliv. Jeg
kan ikke forestille mig andet end at etagebyggeriet vil kaste skygger af sig og blokere for solen og himlens
lys. Det vil være en forringelse af min livskvalitet. Jeg må endvidere forvente at der fra et etagebyggeri lige
nord for min matrikel, vil blive direkte indkig i min have samt direkte indkig i husets nordvendte vinduer.
Det er stærkt foruroligende med udsigten til de indkigningsgener og jeg føler mit privatliv kompromitteres.
Jeg har endvidere været i kontakt med en lokalkendt ejendomsmægler, hvilken har anført, at
vedkommende ikke kan se andet end at indkigningsgenerne direkte vil afspejle sig mit hus’
ejendomsvurdering. Det finder jeg yderst beklageligt.
Jeg opfordrer insisterende Kommunen til at reducere højden af bebyggelsen benævnt i Planen som B2,
således bebyggelsen ikke kan etableres som etagebyggeri, og at højden ikke må være højere end
villakvarterets eksisterende bebyggelse, når der ses bort fra Skalborg Kirke selvsagt.
Lokalplanen afs. 5.9 Det beskrives at der etableres et fælles opholdsareal C2 for område B’s beboerne
herunder at der må etableres åbent bålhytte eller overdækket terrasse.
Kommentar-4: bålhytte i opholdsområde C2 giver betydelige røggener for naboer mod syd
Etablering af åben bålhytte i fælles opholdsareal C2, vil give mulighed for en ikke-ubetydelig røggene for de
direkte naboer mod syd, herunder på min egen matrikel (Birke Alle 14), som er den matrikel der grænser
nærmest op mod C2. Genen ved bålafbrænding inkluderer ubehag ved røg, hvilket vil kunne blæse direkte
ind ad åbne vinduer og på den måde begrænse min tilgang til at have åbne vinduer. Det vil endvidere gøre
det umuligt at kunne foretage vindtørring af vasketøj, da den røg som bekendt sætter sig særdeles godt i
vådt tøj. Røggener fra bålhytte vil derfor kunne betragtes som forringelse af livskvalitet. Anslået af Zone B
vil indeholde op mod 40 boliger, vil aktiviteten omkring en bålhytte kunne være betragtelig.
Jeg opfordrer insisterende Kommunen til at der indføres i Planen at der ikke må etableres
bålhytte/bålsted/grillplads i område C2. Alene en fjernelse af passus i Planen hindrer ikke der kan etableres
en bålplads og derfor er behovet for at få kravet præciseret.
Kommentar-5: overdækket terrasse i opholdsområde C2 giver støjgener for naboer mod syd
Etablering af overdækket terrasse i fælles opholdsområde C2, vil give mulighed for en ikke-ubetydelig
støjgene for de direkte naboer mod syd, herunder min egen matrikel (Birke Alle 14), som er den matrikel
der grænser nærmest op mod C2. Det kan meget vel tænkes at et overdækket opholdsområde vil blive
samlingssted for unge fra hele området Planen dækker, og måske endda fra andre af bydelens unge. Det

kunne måske også tiltrække andre, som ikke benytter området til det tiltænkte rekreative formål.
Bekymringen er at støj fra knallerter og folk der tager længere varende ophold vil udgøre en
længerevarende støjgene, som reducere ønsket om at benytte egen matrikels uderum.
Jeg opfordrer Kommunen til at der indføres i Planen at der ikke må etableres overdækket terrasse i område
C2. Alene en fjernelse af passus i Planen hindrer ikke der kan etableres en overdækket terrasse og derfor er
behovet for at få kravet præciseret.
Lokalplanen afs. 6.6/7.5/7.8 I afsnit 6.6 beskrives det at der ikke må opsættes fast hegn uden for
byggefelterne. Det beskrives der i afs. 7.5 at der mod naboskel skal der være en afskærmende fritvoksende
buskbeplantning. Det beskrives i afs. 7.8 at hegn i skel, mod vej, sti, nabo- eller fællesarealer skal være
levende hegn i form af løvfældende hæk i en højde af maks. 1,6 m.
Kommentar-6: eksisterende fast hegn mellem Zone B og matriklerne 13at/13au bibeholdes
Hvis det er tilfældet at afs. 6.6 mf. i Planen vedrører fast hegn til nabomatrikler, gør jeg hermed indsigelser
mod den passus i Planen vedr. at der ikke opsættes fast hegn uden for byggefelterne i Zone B.
Jeg har i 2012 – i overensstemmelse med ejer Jørgen Rosenbeck – alene bekostet udskiftning af
eksisterende, faldefærdige, faste hegn mellem Zone B og matriklerne 13at/13au (Birke Alle 14).
Det er mit uopsættelige krav at det eksisterende faste hegn mellem Zone B og 13at/13au matriklerne
bibeholdes. Skulle nogen som helst form for tvist opstå vedr. placering af hegn, er det hermed bekendtgjort
at hegnet alene tilhører mig, eftersom jeg har bekostet det opsat.
Etablering af afskærmende buskbeplantning i Zone B er et godt initiativ.
Jeg opfordrer insisterende Kommunen til at tydeliggøre i Planen at planen alene omfatter krav til faste hegn
som er inden for Planens område, og at det ikke vedrører afgrænsning til nabomatrikler.
Kommentar-7: passus om (levende) hegn bør ændres til højde af maks. 1,8 m
Jf. almindelige regler om maksimal højde af hæk ændres passus vedr. maksimal højde af hegn/hæk fra 1,6
m til 1,8 m.
Jeg opfordrer Kommunen til at ændre passus i afs. 7.8 vedr. maks. højde af levende hegn, således maks.
højde er 1,8 m.

Venlig hilsen
Frederik Vindum Steffensen
Birke Alle 14
9200 Aalborg SV

25. Indsigelse

Vedr. Lokalplan 3-6-109 Skalborg:
Efter at have deltaget i møde onsdage den 6. september, arrangeret af Skalborg Samråd ogmed deltagelse
af bl.a. Planlægger Iben Steensbæk skal vi hermed fremkomme med følgende:
Det glæder os som beboere i Skalborg, at der er en fortsat udvikling af bydelen, men vi havde nok ikke
forestillet os, at kommunen kan godkende et byggeri der bl.a. omfatter et 7 etagers højhus, i en bydel der
ellers er kendetegnet ved lav bebyggelse og parcelhuskvarterer, samt Bonnerupgård, der med sine 3 etager
er det absolut højeste byggeri i området.
Som det er skitseret i det foreslåede byggeri, skal der mod Hobrovej/Ny Nibevej opføres blokke af op mod 7
etagers højde.
Det kan undre, at Iben Steensbæk forsøger at forsvarer et byggeri af den påtænkte størrelse og højde med;
”At såfremt byggeriet ikke til dels bliver på 7 etager, så er der ingen Business Case”??? Altså skal det
forstås således, at Aalborg Kommune ønsker at tage mere hensyn til bygherrernes økonomi, end til de i
området bosiddende skatteborgeres ve og vel?
Såfremt bygherrerne ikke kan få økonomi i et byggeri der tilgodeser alle berørte parter, må de fremkomme
med andre forslag til udnyttelse af grundene.
En ting er højden på byggeriet en anden ting er de trafikale problemer.
Det ligger helt klart, at Hobrovej, Ny Nibevej og Letvadvej allerede i dag er overtrafikerede. Når man så
dertil lægger trafik fra det påtænkte byggeri i denne lokalplan, samt det igangværende byggeri ved
Letvadvej, vil fremtidens trafik blive kaotisk. Allerede i dag kan det være meget svært, at køre fra
Digtervejen og ud på Letvadvej.
En ting er, at det kan være besværligt, en anden side af sagen er sikkerheden. Der er allerede nu
trafiksikkerhedsmæssige problemer forbundet med områdets børns adgang til Sofiendalsskolen. Det er i
dag ikke muligt at gå over Hobrovej eller Ny Nibevej uden ophold i midterrabatten, i hvert fald ikke hvis
man ønsker at overholde færdselsloven og udelukkende går når der er grønt lys; – Hvilket næsten ingen
gør;
Vi henstiller derfor til Aalborg Kommune et genoverveje byggeriets udformning/højde/størrelse der vil
passe bedre til det nuværende Skalborg, samt komme med forslag til trafikale løsninger, der vil imødegå
evt. kommende trafikulykker med katastrofale menneskelige omkostninger.
Med venlig hilsen
Dorit & Sven Grud Rasmussen
Birke Alle 10A
9200 Aalborg SV.

26. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-109
8. september 2017 11:20:53

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport)
Dato: 08-09-2017 11:21:00
Name: Jon Bach
Address: Johannes V Jensens Vej 35
Postnr: 9200
By: Aalborg SV
Tlf: 22382150   
Email: jonbach2012@gmail.com
Emne: Lokalplan 3-6-109
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Ok med 7 etager for mig da det kan markere starten på noget nyt/spændende, men synes det er vigtigt vi får en
gradvis nedtrapning i højde/etager således vi ender ud med max 2 etager i boliggruppe A. B - ok med
nuværende forslag.
Tilslutter mig forslaget (som præsenteret af formand for aktivitetspladsen) om at skrotte den ene bygning langs
ny nibevej og dermed lave indkig til det grønne og gang/cykel tunnel for mere sikker færdsel og dermed
familievenligt.  

ID: 451
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

27. Indsigelse
Høringssvar til lokalplan 3-6-109
Som direkte nabo til det nye område har jeg personlige kommentarer og desuden har jeg generelle
kommentarer til forslaget.
Jeg var til borgermøde den 8. sept angående lokalplanen. Her kom det meget klart frem, at det var
bygherrernes ønske, der blev imødeset, når kommunen mente, at det de havde indsendt som forslag
til bebyggelse på områderne, var en løsning, der kunne bruges. Man fik en uhyggelig fornemmelse
af, at vores mening ikke havde relevans for, hvad der skulle ske med området.
Naturligvis er det korrekt, at der er ejere af grundene (investorer), men det er jo ikke ensbetydende
med, at de blot kan gøre med grundene, som de lyster. Det er kommunen, der opstiller eller ændrer
reglerne for områderne. Noget tyder på, at man som investor blot kan lade sin investering ligge og
forfalde i en del år, for så får man lov til at bygge, næsten som man lyster, for at kommunen kan
komme af med det grimme. F.eks. har ejeren af område B opsagt sin gartner for flere år siden og
siden er græsset blevet slået et par gange om året, hækken er ikke blevet klippet og vedbend vokser
ind i vores have, hvis vi ikke holder det nede. Området med træer og buske bag Birke Alle 14 blev
klippet ned for ca 12 år siden og er ikke blevet rørt siden.
Derfor kære kommune, hvorfor ikke komme med indsigelser mod de indsendte planer, når borgerne
er kraftigt imod. Mon ikke investorerne har drejet så meget på fortjenst-knappen, som de kunne? Og
også tjener pænt på deres investering, selvom der bygges et mindre antal boliger?
Det er meget trist, når det bliver pengefolk, der skal bestemme udviklingen af vores ellers dejlige
kvarter.
På mødet fik jeg også indtryk af, at godkendelsen af byggeplanerne var en ting og at selve trafikken
i området var noget andet. Når I får fortalt, at det ikke kan lade sig gøre med alle de boliger i lige
netop dette område på grund af trafikken, så må det være forventeligt, at det bliver nærmere
undersøgt. I stedet fik vi at vide, at vi skulle tage billeder. Det må da være jer, der skal lave
undersøgelserne.
At lægge 200 boliger på dette hjørne er grotesk. Det vil få infrastrukturen til at bryde helt sammen.
Der vil blive stærk trafik mod syd ad Digtervejen – som jo netop har fået lavet chikaner, vel fordi
der var for meget gennemkørselstrafik. Det vil ikke længere kun være nogle af lyskrydsene, der vil
være fyldte og farlige. Det vil de alle blive. Bilerne vil holde i lange køer ved de forskellige kryds i
området og rigtig mange biler vil holde længe med tændt motor og give en meget stor ekstra
forurening i vores grønne villakvarter.
I henviser til, at der har været 200 arbejdspladser i området. For det første er det vist meget længe
siden, at der har arbejdet 200 mennesker derinde, og at sidestille 200 erhvervsfolk med 200 boliger,
er et helt forkert regnestykke. Man møder på arbejdspladsen om morgenen og tager hjem om
eftermiddagen, mens familier i dag kører frem og tilbage det meste af dagen. I har estimeret med
640 ekstra kørsler. 200 arbejdere har en kørsel, der er mindre end 400, da alle jo nok ikke kører i
hver deres bil. Desuden vil beboere kører ud i den tætte trafik og hjem i den tætte trafik i
trængselsretningen, mens arbejdere kører mod trængslen.
I lokalplanen er der skrevet, at indfaldsvejene skal være grønne, men i stedet for at gøre dem
grønne, bliver de klistret til med massive boligblokke. Planerne passer efter min mening ikke ind i
området. Det binder ikke noget sammen, men kommer til at ligge som en ”gøgeunge” i vores
villakvarter.
Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Byplanvedtægt nr. 58 Sofiendal Skole mv. fra
december 1976.
Byplanvedtægten er utidssvarende og tillader blandt andet kun åben-lav boligbyggeri i 1 etage.
Den åbne struktur spiller dårligt sammen med de trafikerede veje og miljøbelastningen herfra.

Desuden ønskes en bymæssig fortætning i området.
Derfor vil byplanvedtægten i sin helhed blive ophævet indenfor området omfattet af lokalplan 3-6109 Digtervejen Nord, når byrådet godkender lokalplanen endeligt.
Ifølge lokalplanen tillades der kun åben-lav boligbyggeri. Dette beskrives som utidssvarende – men
sådan er det meste af området jo. Et forslag kunne være, at beplante kanten af området mod Ny
Nibevej og Hobrovej med tæt træ-og buskområde, så det fik karakter af skov eller lund. Dermed
kunne man sagtens bygge åben-lav boligbyggeri i området bag træerne. Det ville give den grønne
indfaldsvej og et meget mere passende antal boliger i forhold til ekstra trafik. Ud over ville alle
disse grønne træer også opsluge en større del af den udledning af CO2 end boligblokke gør.
Omkring det påtænkte byggeri kan jeg kun være enig med mange andre om, at det er alt for højt
byggeri. At lægge en 7-etages ejendom på det højeste punkt i hele området er så forkert. I det hele
taget passer det ikke til området med de mange boligblokke for enden af et fint og grønt
villakvarter.
I jeres nye lokalplan over området nævnes der, at bebyggelsen skal tage hensyn til indbliksgener.
Område B kommer til at ligge i min baghave (Birke Alle 16). Som jeg kan se af de tegninger, der er
tilgængelige, så bliver blokkene B2 i to etager. Dette vil betyde, at de vil komme til at sidde og
kigge direkte ned i min baghave – i hvert fald fra den blok, der ligger sydligst. Jeg vil på det
kraftigste protestere imod, at denne blok bliver mere end i én etage – ellers bliver der ikke taget
hensyn til indbliksgener.
Mon ikke også at man kan få indblik til en del haver, hvis man befinder sig på 7. etage på hjørnet
Ny Nibevej/Hobrovej?
Hvis stiftet får medhold i, at randbebyggelsens højde skal være faldende til 2 etager ved
Digtervejen, skal område B heller ikke være højere end de 2 etager. Ellers kommer formuleringen:
Langs Digtervejen skal den tæt-lave bebyggelse formidle skalaskiftet fra fikspunktet og
randbebyggelsen på toppen af Skalborg bakke, til den mere åbne og lavere bebyggelse i
villakvarteret mod syd.
Desuden vil jeg ikke mene, at 3 etager med kviste på 4. etage kan kaldes tæt-lavt byggeri.
Der er foreslået en bålplads på fællesarealet. Det vil jeg meget nødig se etableret. Der kæmpes for at
ældre brændeovne udskiftes, da filtre ikke er effektive nok til at fjerne sod- og mikropartikler.
Sådan et varigt bålsted vil være en kilde til evig forurening og lugt af røg, så vasketøj ikke kan
tørres i det fri og vinduer ikke kan stå åbne. Det hører ikke hjemme i et villakvarter.
Ligeledes foreslås der et areal med overdækning. Dette vil kun være med til at tiltrække personer,
der ikke har nogen steder at være i tørvejr o og dette vil ikke være beboere.
Jeg vil gerne have indført en zone mod villahaverne mod syd, hvor der ikke må plantes store træer
(men meget gerne små). Vi har tidligere haft et egetræ meget tæt på vores hæk. Dette træ bevirkede,
at vores hæk ikke voksede ordentligt, at træet tog vand og kraft fra haven på vores side af hækken,
samt at træet var så stort, at grenene rakte langt ind over vores grund.
Jeg vil også gerne have at opholdsarealerne bliver gjort røgfri, da der ellers kan blive store gener fra
rygere i vores baghave.
Mit store ønske er, at I hører på hvad vi beboere i området har at sige i stedet for at tjene nogle
investorers uvelkomne forslag og derfor gør bebyggelsen lavere hele vejen igennem, så det både
harmonerer bedre med området og kommer til at indeholde langt færre boliger end de 200.
Evy Holmelund
Birke Alle 16

28. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-109
8. september 2017 15:56:30

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport)
Dato: 08-09-2017 15:56:00
Name: Jørn Brøndum-Nielsen
Address: Jacob Paludans Vej 22
Postnr: 9200
By: Aalborg SV
Tlf: 27291484   
Email: jbn@gvdnet.dk
Emne: Lokalplan 3-6-109 Skalborg
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Overordnet er det en god ide at udlægge området primært til boligbebyggelse. Det giver en helhed sammen
med det øvrige Digterkvarter. Men det virker helt malplaceret at tillade en bygning på 7 etager (på højde med
Rundetårn) på toppen af Skalborg Bakke !!! Der er i planen et stort misforhold mellem antal af etager og højde
af bygninger. Etagehøjder på 4,0 til 4,5 m er da helt urealistiske !!! De 5 og 7 etagers bygninger bør begrænses
til hhv. 4 og 5 etager. Det vil harmonere væsentligt bedre med de omgivende kvarterer (Bonderupgård m.v.).
Hvis de 5-7 etager tillades, har kommunen jo ikke i fremtiden noget argument mod, at de øvrige områder
omkring Skalborg Bakke når op på samme højder.
Et andet problematisk punkt er trafikafviklingen fra området ud på Ny Nibevej. Allerede nu er der flere gange
om dagen en opstuvning af trafik fra Hobrovejs-krydset tilbage til Digtervejen, og det kan kun blive værre med
de mange nye boliger i området. Der bør derfor allerede i lokalplanen tages højde for en udvidelse af Ny
Nibevej, så der bliver 2 ligeud-spor helt frem til Hobrovej (foruden de 2 spor mod nord og 1 spor mod syd) .
Den øst-vest-gående trafik bliver heller ikke mindre, når Egnsplanvej åbnes for trafik til det nye sygehus. I
lokalplanen er der angivet vejbyggelinier aht. senere vejudvidelser; men når en realisering af et byggeprojekt for
området med sikkerhed vil nødvendiggøre en vejudvidelse, bør dette forhold indarbejdes allerede i lokalplanen.

ID: 453
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

29. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-109
8. september 2017 17:25:27

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport)
Dato: 08-09-2017 17:25:00
Name: Anna Maria Konnerup
Address: Krondyrvej 22
Postnr: 9200
By: Aalborg
Tlf:            
Email: amkonnerup15@gmail.com
Emne: 3-6-109
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Kan området ikke laves til en lokal bypark? (Aalborg centrum få frilagt åen) Evt med crowdfunding. Skolen
/børnehaven kan evt brug de eksisterende bygninger.
Jeg syntes ikke at vi skal fylde mere trafik i dette område.

ID: 454
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

30. Indsigelse

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Iben Steensbæk Andersen

Vedr.: Forslag til Lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg
På vegne af Foreningen for Skalborg Aktivitetsplads fremsendes hermed høringssvar vedrørende lokalplan 3-6-109.
Som en note skal nævnes, at formand v. bestyrelsen, Helle Markusen, onsdag den 6/9 har fremlagt nedenstående 3
punkter overfor planlægger Iben Steensbæk, ifm. møde arrangeret af Skalborg Samråd.
Indledningsvis vil vi fra bestyrelsen gerne udtrykke, at vi anser det som positivt at der sker udvikling i området
omkring den nuværende TDC-bygning. Foreningens vision er at skabe sammenhold på tværs af veje og generationer,
hvorfor vores indsigelse har dette formål for øje i en kombination med varetagelse af en bæredygtig udvikling af
området.
Med udgangspunkt i forslaget til lokalplanen ønsker vi at strukturere denne indsigelse i 3 hovedpunkter:




Potentielle kommende problemer såfremt planen realiseres
Forslag med bidrag til løsninger
Undringer i relation til den aktuelle lokalplan. Vi håber Aalborg kommune har lyst til at
vende tilbage med svar på disse.

Potentielle problemer såfremt lokalplanen realiseres ................................................................................................. 2
Meget stor belastning på vejene samt farlige trafikforhold for gående og cyklister ............................................... 2
Nuværende situation fra Digtervejen v. morgentrafik ............................................................................................. 2
Miljøforhold og støjbelastning i relation til gældende bestemmelser og retningslinjer .......................................... 3
Nuværende lokalplan bidrager ikke til målsætningen om øget sammenhold og fælles identitet i Skalborg, og
vores input og ideer er ikke at genfinde i lokalplanen .............................................................................................. 5
Forslag med bidrag til løsninger .................................................................................................................................... 5
De kritiske trafikale forhold skal tages seriøst og der skal fra kommunes side investeres i Nyanlæg (niveau 1),
herunder cykel og gangtunneller! ............................................................................................................................. 5
Færre antal planlagte boliger, og langt mindre antal etager! .................................................................................. 6
Lokalplanens mål om blanding af bolig og erhverv for TDC-området skal tages seriøst .......................................... 6
Byudviklingsplanen med mål om grønne arealer skal tages seriøst!........................................................................ 6
Undringer som den aktuelle lokalplan har givet anledning til ...................................................................................... 7

Potentielle problemer såfremt lokalplanen realiseres
Meget stor belastning på vejene samt farlige trafikforhold for gående og cyklister
I nærværende plan er det ikke én eneste løsning at finde ift. den
farlige trafik som i forvejen gør sig gældende. Hvordan skal det ikke gå
med trafik fra 200 nye boliger? En realisering af lokalplanen er
estimeret til at tilføre estimerede ekstra 650 kørsler/dagen, - alle indog udkørsler skal ske via Digtervejen, hvilket vi anser som et stort
problem. Man må antage at de kommende til- og frakørsler kommer
til at foregå i samme tidsrum som nuværende spidsbelastning
eftersom den skitserede lokalplan udelukkende indeholder boliger.
Det er meget uheldigt! Fra bestyrelsen mener vi ikke man ift. trafikbelastning kan sætte lighedstegn mellem
nuværende potentielle forhold og de aktuelle planer.

Nuværende situation fra Digtervejen v. morgentrafik
Nedenstående billeder er taget på en gennemsnitlig morgen i nuværende situation ved Digtervejen. Som det fremfår
holder bilen, hvorfor billedet er taget, som nr. 2 i køen for at kunne dreje til højre. Trafikken fra Nibe gør det umuligt
at dreje da biler kører ud i krydset og spærrer. Med 200 boligers ekstra belastning på denne situation om morgenen
kan man frygte (ekstra) meget for trafiksikkerheden for de børn og voksne der enten på ben eller cykel bevæger sig
ud i krydset. Problemstillingen er IKKE ny – faktisk har den været omtalt af flere gange, eksempelvis i Nordjyske i
2011, hvor krydset blev omtalt som kaoskrydset. Fra bestyrelsesside finder vi det problematisk at Aalborg kommune
ikke tager det åbenlyse problem til sig og kommer med et reelt bud på en løsning. Artiklen kan tilgås via dette link:
https://nordjyske.dk/nyheder/kaoskryds-knap-saa-kaotisk/af0e81c0-f684-46c1-af34-8cab8ad8675a

Miljøforhold og støjbelastning i relation til gældende bestemmelser og retningslinjer1
Det er vurderet, at miljøforholdene i området kan blive væsentlig berørt af det nye byggeri. Såfremt nuværende plan
realiseres kommer Aalborg Kommune til at indgå et klart kompromis med Miljøstyrelsens anbefalinger,
1

Støjvejledning:

sundhedsfaglige anbefalinger og ikke mindst Kommunens eget værdigrundlag og bestemmelser. Hvordan kan det
være man er så villig til at gå på kompromis?

Det er med stor bekymring, at man fra Aalborg Kommunes side vælger at godkende byggeri, som ikke bare er i strid
med Miljøministeriets anbefalinger, men også Aalborg Kommunes egne målsætninger og værdigrundlag og
ydermere betegnes som sundhedsskadeligt.
På nedenstående oversigtskort over støjbelastningen på det planlagte byggeri viser de gule område de udendørs
opholdarealer, som IKKE overholder MST’s grænseværdier. Her vurderer Aalborg Kommune, at det drejer sig om
”størstedelen af de udendørs områder”, der ligger under grænseværdierne og dermed er acceptable – altså går man
i høj grad på kompromis med de sundhedsmæssige anbefalinger.

Aalborg Kommunes retningslinjer for støj beskriver ligeledes emnet og holdningen http://www.aalborgkommuneplan.dk/Retningslinier/0-13_Infrastruktur_trafik/133
Med andre ord er Aalborg Kommune, såfremt denne lokalplan udmøntes, klar på at gå på kompromis med
Miljøstyrelsens anbefalinger, Kommunens eget værdigrundlag og bestemmelser samt sundhedsfaglige anbefalinger
for at gennemføre byggeriet, hvilket er bekymrende.

http://mst.dk/media/mst/Attachments/Vejstjvejledning3.pdf
http://mst.dk/luft-stoej/stoej/stoejgraenser/graensevaerdier-vejtrafik/
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/temaer/stoej/Documents/st%C3%B8j%20fra%20vejtrafik.pdf

Nuværende lokalplan bidrager ikke til målsætningen om øget sammenhold og fælles identitet i Skalborg, og
vores input og ideer er ikke at genfinde i lokalplanen
Den udsendte lokalplan indeholder planer om fine grønne arealer, men i og med disse pakkes ind i en såkaldt
”støjmur” bliver det ikke vedkommende for den gængse borger.
Der har siden 2015 været praktiseret løbende borgerinddragelse, hvor der har været afholdt visionsseminarer,
møder mv. Referaterne kan tilgås her: I foreningen har vi svært ved at genkende
A) de ideer vi er kommet med
B) Løsninger på de problemer vi har adresseret, konkret den meget farlige trafik.
Det er således foreningens opfattelse at vi har været involveret i en proces med et meget begrænset, hvis inden,
udbytte og set fra et foreningens perspektiv er det fristende at spørge efter, om vi blot har været involveret med
henblik på at kommenen senere har kunnet legitimere beslutninger ved at italesætte at løsninger er skabt i
samarbejde med borgerne.

Forslag med bidrag til løsninger
De kritiske trafikale forhold skal tages seriøst og der skal fra kommunes side investeres i Nyanlæg (niveau 1),
herunder cykel og gangtunneller!
Det er ikke realistisk at løse de trafikale forhold blot via regulering. Det er uordentligt at have så store planer med et
område uden at ville ofre penge på nyanlæg. Her foreslår vi konkret cykel- og gangtunneller mellem område A og
skolen. Endvidere foreslås sammen løsning fra område A til tæppeforhandleren og derfra igen til Menu, med henblik
på at skabe mere sammenhæng mellem kvartererne.

Færre antal planlagte boliger, og langt mindre antal etager!
Den nuværende plan er alt for ambitiøs når det kommer til antallet af boliger, og de mange etager skaber en
lukkethed som ikke er i tråd med nuværende plan for byudvikling med åbne grønne arealer. Man bør overveje at
fjerne blokken som er i linje med skolevejen med henblik på at skabe udkørsel flere steder end blot Digtervejen, som
i forvejen er meget hårdt belastet. Konkret kunne der også derudover være en rundkørsel på Ny Nibevej ved
indkørslen til Skolen og dermed udkørsel fra område A i lokalplanen.
Endvidere bør antallet af P-pladser matche det gældende antal boliger. Nuværende beregninger på antallet at biler
er ikke i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

Lokalplanens mål om blanding af bolig og erhverv for TDC-området skal tages seriøst
TDC området bør ikke udelukkende indeholde boligområde, men derimod også fungere som et aktivitetsknudepunkt
nr. 2 i målet om at skabe øget sammenhængskraft i Skalborg.

Konkret kunne det være en mindre bymidte indeholdende eksempelvis:
- Sundhedshus med eksempelvis lægepraksis, tandlæge, træningsfaciliteter mv.
- Bibliotek a la Hasseris bymidte
- Aftenskoleafdeling
- cafemiljø eller restaurant (ikke franchise som området har rigeligt af)
- Sund fastfood for den travle børnefamilie som ønsker at leve sundt

Byudviklingsplanen med mål om grønne arealer skal tages seriøst!
Bebyggelsen skal tilrettes så det bliver vedkommende for andre end de kommende beboere som flytter ind – Grønne
arealer skal være synlige fra vejen, og være oplagte at anvende for udefrakommende.
Inde på kommuneplanen2 for Digterkvarteret står nævnt:

2

http://www.aalborgkommuneplan.dk/kommuneplanrammer/vest-aalborg/skalborg/36b3.aspx

For i planlægningen at modvirke en visuel sammensmeltning mellem bydelen og City Syd skal der ofres
særlig opmærksomhed mod forarealer ifbm. principperne om grønne indfaldsveje og differentiering
ifht. City Syds åbne struktur med diffuse parkeringslandskaber, skiltning og skala. Digterkvarteret skal
fremstå som forstad og boligområde, med et grønt præg.
I relation til ovenstående undrer foreningen sig over, hvorfor man ønsker at gennemføre et byggeri som med sine
planlagte 7 etager uundgåeligt vil skabe et områder der lukker sig om sig selv.

Undringer som den aktuelle lokalplan har givet anledning til
Fra Foreningen kunne vi godt tænke os at høre Kommunes refleksioner over følgende:
1. Hvor blev planerne for løsning af den farlige trafik af?
2. Hvor blev planerne for aktiviteter der kan skabe sammenhold af?
3. Hvordan kan det være at der allerede er påbegyndt boringer samt, på rygtebasis, foretaget opsigelse af
relevante lejere når høringsperioden endnu ikke er udløbet?
4. Hvorfor er planerne om ”Det grønne Skalborg” pakket væk bag en såkaldt støjmur?
5. Hvorfor involvere borgere i en samskabelsesproces, hvis deres input alligevel ikke bliver hørt?
6. Byudviklingsplanen viser behov for lavt byggeri for småbørnsfamilier. Hvordan matcher det nærværende
lokalplan
7. Hvordan kan 200 boliger sidestilles med arbejdspladser til 200 når forbrugsmønstret på vejnettet åbenlys ikke er
ens?

På vegne af bestyrelsen for Skalborg Aktivitetsplads, som gerne står til rådighed ved behov for uddybning.
Helle Markusen, Formand.
Tlf.: 3048 1168

31. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-109
8. september 2017 22:36:10

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport)
Dato: 08-09-2017 22:36:00
Name: Michael Salva Andersen
Address: Birke alle 21
Postnr: 9200
By: Aalborg SV
Tlf: 28592052   
Email: mica@techcollege.dk
Emne: Vedr trafikken på digtervejen
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg syntes det er en god ide med boliger på det gamle TDC område, men det bekymre mig at trafikken fra disse
boliger skal ud på diktervejen og at man ikke laver en anden udkørsel fra dette område da der hver eneste
morgen er kaos i lyskrydset ved nynibevej og diktervejen
Da det tidligere var erhvervs lokaler kørte trafikken til området om morgen og ikke i samme retning som alle os
der bor her
Envidere mener jeg at man bør se på byggehøjderne da det eksisterende erhverv er et plans og at man tænker at
opføre boliger i op til 7 etager på dette område virker helt uhørt burde området ikke kunne have en max bygge
højde på 3 etager så det matcher boligerne på modsatte side af nynibevej,

ID: 456
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

32. Indsigelse

Skalborg den 11. september 2017

Skalborg Samråds
trafik- og byudviklingsgruppe

Indsigelse vedrørende Stationsmester kvarteret
(Østervænget, Lisedalsvej og Stationsmestervej)

Vi har i flere år forsøgt at råbe kommunen op i forhold til den massive trafik på Østervænget og
Stationsmestervej. Hver gang får vi et svar, at der skal ske en ulykke, før der kan ændres på forholdene (har
svaret fra jer på mail). Det passer jo ikke; Det er et spørgsmål om penge og vilje.
Det undrer os meget, at man kan hastighedsnedsætte, lave gennemkørsel forbudt for lastbiler i andre
villakvarterer som Herregårdskvarteret, Digterkvarteret og ikke mindst Stationsmestervej. Lige nu er der
ved at blive lavet to strengs-system på Stationsmestervej – tilsyneladende en opgave, der er løbet af
sporet, med gentagende opgravninger samme sted, bagudfald på nye kloakker osv. Vi har pt. siden april
2017 på en villavej (Østervænget) gennemkørsel af store lastbiler, som ikke har noget ærinde på
Østervænget. De skal over på Dyrskuevej og Stationsmestervej (Grønnegården, hvor der også et er større
byggearbejde i gang), og de kunne lige så godt benytte Hobrovej.
Vi kan i princippet godt forstå, at de ikke gider bruge Hobrovej, da der tit er meget kaos i det område, men
Hobrovej er mere bygget til store køretøjer end en almindelig villavej. På Stationsmestervej har man fjernet
chikaner flere måneder før der skal graves, hvilket vi også stiller os undrende overfor, men det er stadig 30
km/t zone. Lisedalsvej er jo sammenhængende med Østervænget og mærker også den ændrede trafik med
biler, lastbiler, busser der kører forkert. Igen må vi understrege, at den som de andre veje slet ikke er
bygget til meget og ikke mindst tung trafik.
Busserne, der er omdirigeret via Østervænget skal jo være her. De fleste kører rigtig pænt – især når
børnene er ude på fortovet, men der er især om aftenen MANGE, der blæser op og ned af vejen – de skal
IKKE forsøge at hente deres tabte rutetid i Stationsmesterkvarteret.
Under et møde for cirka to år siden i Skalborg Kirke, snakkede Skalborg Samråd med Iben angående, hvor
farlig Hobrovejs cykelsti var for skoleelever, der skal til idræt i hallen (Det var hende, der bragte det på
banen). Det var bedre, at de blev ledt over på K. Christensenvej og ned mod Lisedalsvej ud på
Stationsmestervej, hen af Dyrskuevej og over i hallen (også en ide fra kommunen). Det er man i kommunen
så nået frem til, at det ikke dur, da der i det område er ALT FOR HÅRD TRAFIK. Den besked hilser vi i
Stationsmesterkvarteret meget velkommen; Den udtalelse understøtter/beviser jo blot, hvad vi altid har
sagt.

Vi er selvfølgelig klar over, at der ikke kan laves vejchikaner nu, da hele Østervænget skal graves op, men
bagefter er det en stor mulighed for at imødekomme os og vise, at I tager vores sikkerhed og bekymring
alvorligt. De to andre punkter kan sagtens gennemføres hurtigt og billigt. (det koster cirka 4 skilte).
Vores ønske fra foreningen (Trafik- og byudvikling) Skalborg




Gennemkørsel forbudt for lastbiler med skilte ved Havekrogen, Thorndalsvej på K. Christensenvej
og skilte i bunden af Østervænget.
Nedsættelse af hastighed til 30 km/t (Start samme sted som først nævnt)
Vejchikaner på Østervænget

Vi ønsker i foreningen også, at Skalborg vækster. Faktisk hilser vi det velkommen, men kommunen kan ikke
blive ved med at udvikle Skalborg så hurtigt, at vejene ikke kan følge med.
Hvis kommunen havde startet med at lave infrastrukturen om fra starten, så er vi helt sikker på, at I nemt
kunne få store boligbyggerier og nye erhvervsområder igennem uden brok fra Skalborgs borgere.
Vi er meget beærede over, at kommunen, som os, ser potentiale i Skalborg. Man vil os det godt og udvikle
– men det hele skal helst kunne følge med. Der bliver ikke mindre trafik de næste mange år, så lad os starte
der – og gøre Skalborg til et trygt sted, hvor vi ikke behøver frygte for, om vores børn kan færdes i trafikken.

Med venlig hilsen
Søren Krogh Perl
Østervænget 14
9200 Aalborg SV
På vegne af:
Skalborg Samråds Trafik- og
byudviklingsgruppe

33. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 3-6-109
12. september 2017 13:29:29

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport)
Dato: 12-09-2017 13:29:00
Name: Skalborg Samråd ved Kristian Andersen
Address: Johannes V. Jensens Vej 40
Postnr: 9200
By: Aalborg SV
Tlf: 40293837   
Email: kristian.andersen@rn.dk
Emne: Skalborg Samråds indsigelse vedr. lokalplanforslag 3-6-109
Kategori: Kommentar
Kommentar:
KOMMENTARER VEDR. LOKALPLANFORSLAG 3-6-109:
Kære forvaltning,
Skalborg Samråd har følgende kommentarer til Lokalplan 3-¬6¬-109 (Boliger og erhverv, Digtervejen Nord,
Skalborg):
Samrådet har drøftet lokalplanforslaget med hele det lokale foreningsliv, lokale grundejerforeninger, skole og
hal på en Skalborg-høring 6. september 2017.
Samrådet glæder sig over interessen for Skalborg. Både investorer og bosættere er velkomne. Og vi er
interesseret i en meget tæt dialog med Aalborg Kommune og By- og Landskabsforvaltningen om, hvordan
byudviklingen i Skalborg skal ske fremadrettet.
Vores generelle holdning er dog, at investeringer i byfortætning i Skalborg skal følges af konkrete investeringer
i veje, stier, cykelstier, fortorve og trafikregulering, som sikrer, at hverdagen ikke yderligere besværes for de
mennesker, der bor og arbejder i Skalborg. Det gælder især, hvor der er tale om vigtige skoleveje.
Vi henholder os meget til de principper for Skalborgs udvikling, som fremgår af Byudviklingsplan for Skalborg,
som Aalborg Byråd har vedtaget tidligere i år. Herunder både grønne indfaldsveje, grønne kiler og hensyn til
bløde trafikanter.
SKALBORG SKAL HÆNGE SAMMEN - FOR ALLE ALDRE
Alle parter i Skalborg er optagede af, at Skalborg kommer til at hænge sammen på tværs af aldre - og at den
lokale infrastruktur i fremtiden i langt højere grad skal tilgodese dette behov.
Man skal i Skalborg let og sikkert kunne fragte sig selv til og fra Agri Nord Idrætscenter og Sofiendalskolen.
Sikre skoleveje er et must - og sikker adgang til centrale kultur- og fritidsaktiviteter er ligeledes et must.
Det er en frygt hos adskillige af de berørte parter, at trafikmængden vokser - uden at der tages højde for det. Og
det er samtidig opfattelsen hos Skalborg Samråd, at trafikmængden i Skalborg i forvejen for længst har
overskredet smertegrænsen.
TOTALSANERING AF KRYDSENE PÅ NY NIBEVEJ

Vi kan derfor ikke anbefale en fortætning af Skalborg, uden at kommunen samtidig gennemfører nye
langsigtede investeringer i veje, stier, cykelstier og fortorve og trafikregulering.
Vi kan ikke anbefale yderligere belastning af Letvadvej - eller af Digter- eller Herregårds-kvarteret.
Og vi kan slet ikke anbefale, at udvikle yderligere boliger eller erhverv i Digterkvarteret, uden at der samtidig
foregår en total sanering af trafikken i de tre kryds på Ny Nibevej (Digtervejen-Lindenborgvej-Ny Nibevej, Ny
Nibevej-Voergaardsvej og Ny Nibevel-Hobrovej-Indkildevej).
Det er mere held end forstand, at der ikke dagligt sker sammenstød i disse vejkryds i myldretiden. Det er også
erkendt af Aalborg Kommune. Der er bare intet sket. Og det Aalborg Kommune bør forpligte sig på, at det sker
i umiddelbar sammenhæng med en eventuel udvikling af TDC-grunden.
At de tre vejkryds samtidig er skolevej for en rigtig stor del af eleverne på Sofiendalskolen viser efter Skalborg
Samråds mening, at der skal tænkes alternativer – også i forhold til ovenstående lokalplan.
HASTIGHEDEN PÅ NY NIBEVEJ SKAL NED – HURTIGT
Vi kan derimod konkret opfordre Aalborg Kommune til at sikre, at hastigheden sænkes markant på Ny Nibevej
- fra frakørslen mod Letvadvej og helt til vejen støder til Hobrovej. Mange kører med voldsom fart ind i byen og mange tager ikke hensyn til lysreguleringen i krydset Lindenborgvej-Digtervejen-Ny Nibevej.
TUNNELLER UNDER NY NIBEVEJ OG HOBROVEJ KAN BINDE SKALBORG SIKKERT SAMMEN
Vi anbefaler konkret, at der etableres tunneller under Ny Nibevej, Hobrovej og Letvadvej, så vi binder Skalborg
effektivt og sikkert sammen for beboere i aldre. Det vil rigtigt placeret samtidig betyde sikre skoleveje for alle
elever på Sofiendalskolen.
BEBYGGELSE BØR RYKKES TILBAGE PÅ GRUNDEN – OG ÅBNE FOR GRØN INDFALDSVEJ
Skalborg Samråd henstiller ligeledes til Aalborg Kommune, at et kommende byggeri på TDC-grunden rykkes
tilbage på grunden, så der bliver plads til, at Ny Nibevej hele vejen til krydset med Hobrovej bliver en flot grøn
indfaldsvej.
Ligeledes bør byggeriet rykke længere tilbage fra Hobrovej, så der også her bliver plads til grøn beplantning.
YDERLIGERE ÅBNING OG GRØN KILE FØRER TIL TUNNEL UNDER NY NIBEVEJ
Skalborg Samråd henstiller ligeledes, at byggeriet blødes kraftigt op – og at det åbnes yderligere ud mod Ny
Nibevej. Meget gerne, så det grønne område bag bebyggelsen udvides, så der bliver en grøn kile hele vejen ud
mod Ny Nibevej – hvor en tunnel under vejen kan føre direkte til Sofiendalskolen.
BYGGEHØJDEN BØR REDUCERES
Skalborg Samråd anbefaler, at byggehøjden reduceres, så Skalborg Kirke fortsat er synlig fra motorvejen og
forbliver byens vartegn. Bebyggelsen må ikke antage form af et fort fra Menu-krydset, men bør pakkes grundigt
ind i beplantning, så Skalborg fremstår grøn og indbydende – gerne året rundt.
Denne indsigelse skal ses i sammenhæng med tidligere indsendt indsigelse fra Skalborg Samråd trafik- og
byudviklingsgruppe.
Med venlig hilsen
Kristian Andersen,
formand for Skalborg Samråd

ID: 460
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

34. Udtalelse

Indsigelse mod Lokalplan 3-6-109 Udkast

Aalborg, 26-11-2017

Efter gennemsyn af opdateret udkast til lokalplan har vi nedenstående indsigelser.
Vores primære indsigelse er at støjgener fra fællesareal C2 og den nu væsentligt større
parkeringsplads PB2 i skel til Birke Alle og Herman Bangs Vej, vil overstige hvad man må forvente
at være rimeligt i et villakvarter.
C2 og PB2 er placeret længst muligt væk fra den nye beboelse. Det virker som en bevidst beslutning
for at reducere støjgenerne for de kommende beboere. Det vil være rimeligt om fællesarealer og
parkeringspladser integreres med de nye boliger for derved at fordele støjgenerne mere jævnt. At
flytte støjgenerne til skel er ikke godt naboskab.
I Lokalplanen står der da også at: "der skal tages særlige hensyn til at skabe gode opholdskvaliteter
og at bebyggelsen skal disponeres således, at den skærmer de indre rum mod støj". Dette må også
gælde for nuværende beboere - ikke på bekostning af de nuværende beboere. En parkeringsplads til
ca. 40 biler skærmer ikke vores indre rum (læs haver) mod støj. Vi mener derfor at planen for
parkeringspladserne er i modstrid med Lokalplanen.
I stedet for at klemme manglende parkeringspladser helt ind i eksisterende skel, kan I vælge at
reducere antallet af boliger. Herved kan der også blive plads,til en carport og et lille redskabsrum,
hvor beboerne kan havde deres haveredskaber og havemøbler (hvor er der ellers plads til det?).
Der nævnes i Lokalplanen at: "mange ønsker at blive boende i kvarteret når deres boligbehov
ændres". De personer der refereres til kommer jo fra en villa med have og garage/carport. De vil helt
sikkert opfatte muligheden for en carport kombineret med et redskabsrum som en vigtig parameter i
fremtidig valg af bolig.
I Lokalplanen står der: "Herfra nedtrappes bebyggelsens højde og tæthed således, at der dannes en
overgang til Digterkvarterets villabebygge/ser". Vi oplever ikke at tætheden nedtrappes med
anlæggelse af en parkeringsplads til ca. 40 biler direkte i vores skel og uden nogen form for
støj dæmpning. I villakvarteret har vi jo kun parkering fra max fire naboer/genboer. Vi frygter derfor
at blive belastet af hyppige hilstarter og smæld fra lukkende døre i et omfang, der slet ikke er normalt
i et villakvarter. Det vil også påvirke vores muligheder for at sælge vores boliger. Ville I ønske at få
en parkeringsplads til ca. 40 biler direkte i jeres skel?
Alternativt kan I etablere en parkeringskælder hvilket giver mulighed for at opprioritere flere grønne
områder eventuelt udnyttet som små haver. Dette falder fint i tråd med formuleringen fra lokalplanen
3-6-109 Digtervejen: "flere grønne områder i Skalborg''. Endvidere står der: "randbebygge/se som
skærm mod vejstøj". Begge formuleringen fra lokalplanen harmonerer derimod ikke specielt godt
med etablering af en stor parkeringsplads i et allerede etableret villakvarter.
En tredje mulighed er at placere parkeringspladsen ud mod Digtervej i vest på samme sted som den
nuværende. Den kan så skærmes af mod Digtervejen ved hjælp af en beplantning i kombination med
en lav mur som ved Skalborg Kirke overfor.
Dette vil give følgende fordele for både nye og eksisterende beboere:
•
•

Bilstøj fra parkeringspladsen holdes ud mod Digtervejen længst væk fra beboelse
Eksisterende parkeringsplads kan genbruges

