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Notats indhold
Dette notat indeholder en opsamling på den offentlige høring for lokalplan 3-6-109 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg (med miljørapport)





En oversigt over hvem der har indsendt indsigelser, bemærkninger og udtalelse.
En kategorisering af temaer.
Standardiserede tematiske svar
Svar på de enkelte indsigelser, bemærkninger og udtalelse til By- og Landskabsudvalgets behandling d 7. december 2017.
De indsendte indsigelser, bemærkninger og udtalelse forefindes i bilaget ”samlet PDf”

Processen
Planforslag

Byrådet godkendte den 19. juni 2017,
lokalplanforslag 3-6-9 Boliger og erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg
(med miljørapport)

Offentlig debat

Planforlagene har været offentliggjort i 8 uger fra 4. juni til 8.
september 2017, hvor det var muligt at komme med indsigelser og
bemærkninger til planforslagene. Desuden afholdtes internt
borgermøde, ved Skalborg Samråd d. 6. september, hvor der blandt
andet blev orienteret om planen
Indsigelserne har medført en præcisering og lokal omdisponering af
Korbilag 2 – Arealanvendelse. Hvilket har været sendt til en afgrænset
naboorientering til berørte naboer i skel i perioden 17. november til og
med d. 26 november 2017, jfr. planlovens §27 stk 2 hvortil der er
kommet en udtalelse.

Endelig plan

Byrådet forventes at behandle planerne på mødet 15. januar 2018.

Der er indkommet 33 indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget.
Disse er behandlet enkelteltvis i nærværende dokument. Som følge af indsigelserne er lavet en foreslået omdisponering af den sydlige del af område B på
kortbilag 2- Arealanvendelse. Forslaget har været sent til naboer i skel, således de har haft mulighed for at komme med bemærkninger. Der er kommet en
samlet udtalelse, der er behandlet bagerst i materialet (nr. 34).
Desuden er modtaget en håndfuld henvendelser fra ældre borgere per telefon der har været af opklarende art, blandt andet med henblik på hvornår boligerne
står færdige, hvilket afspejler at nuværende borgere søger alternativer til parcelhuset –særligt rækkehuse – inden for bydelen. Disse indgår ikke i den følgende
opsamling.

De overordnede temaer:
Overordnet har der været et sammenfald af temaer i indsigelserne, hvorfor dele af besvarelserne er standardiserede.
Temaerne i relation til indkomne indsigelser og bemærkninger ses nedenfor (parentes).
Sammenhæng Byudviklingsplan
 Byudviklingsprincipper
(6, 10, 14, 18, 24, 27, 30, 33)
 Bemærkninger om anvendelse –andet
(6, 10, 18, 21, 29, 30)
 Bemærkninger om anvendelse, (boligtyper)
(10, 15, 21, 27, 30)

Arkitektur
 Bygningshøjde og disponering
(1, 3, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 25, 27, 28, 30, 31, 33)
 Arkitektur – indbliksgener (1, 27)
 Kirkens synlighed (1, 19, 21)
 Bebyggelsesgrad (30)

Trafik
 Trafik i området – ift. mængde*
(5, 6, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31)
 Digtervejen (10, 11, 23, 25, 27, 28, 31, 33)
 Ny Nibevej - Forslag om tunnel under (5, 10, 12, 24, 30, 33)
 Ny Nibevej - Signalregulering Krydset Digtervejen/Ny Nibevej
(4, 8, 10, 11, 12, 24, 30, 33)
 Skoletrafik/sikkerhed (4, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 23, 24, 30, 33)
*Samrådet har nedsat en arbejdsgruppe med fokus på byudvikling og trafik

Parkering
 Parkeringsnorm (9, 11, 19, 20, 24)
 Parkering område A (og nærrekreative arealer)
(9, 19, 20)
 Parkering område B (17, 19, 20)
Støj, miljøstyrelsen grænseværdier (9, 10, 30)
Grønne interesser
 Grøn profil (10, 21)
 Grønne Indfaldsveje (10, 27, 28, 30, 33)

Standardiserede besvarelser:
De standardiserede besvarelser i forhold til temaerne ses nedenfor. I parentes fremgår relaterede indsigelser og bemærkninger.

Sammenhæng med Byudviklingsplan
Byudviklingsprincipper (6, 10, 14, 18, 24, 27, 30, 33)
Lokalplanen er en udmøntning af byudviklingsplanen for Skalborg og ligger ligeledes i tråd med kommuneplanens hovedstruktur og byudviklingsprincipper.
Lokalplanen udgør én af flere planer for omdannelsesområder udpeget i byudviklingsplanen.
Lokalplanen muliggør:
 en ønsket omdannelse og fortætning af byen med nye boliger og nye boligtyper, der imødekommer en efterspørgsel på boliger som alternativ/afløser til
parcelhuset.
 en sammenbinding af bydelen, med udlægning af en offentlig sti fra Hobrovej til Digtervejen, og herfra videre til Drastrupkilen
 realisering af grønne indfaldsveje, med en tilbagerykning af facaden i tillæg til vejbyggelinjen og bestemmelser vedrørende beplantning
 mere grønt i Skalborg gennem omdannelse af den gamle grusgrav, med offentlig adgang
 bedre forhold for bløde trafikanter i kraft af den offentlige stiforbindelse samt gennemgangsmulighed i områdets nordøstlige hjørne ud mod krydset Ny
Nibevej/Hobrovej
 knudepunkt og nedslag - et prioriteret byudviklingsområde også udpeget i byudviklingsplanen.
Anvendelse – andet, bycenter og øvrig (6, 10, 18, 21, 29, 30)
I forhold til alternative anvendelser herunder forslaget om at lade området indgå som del af Bydelscenter Indkildevej henviser kommunen til
byudviklingsplanen, der blandt andet har fokus på at styrke det udpegede lokalcenter på Skalborg Bakke i forhold til udvikling af butikker mm.
Når det er sagt lægger lokalplanens anvendelsesbestemmelser (pkt.3) op til, at området ud over boliger også må indeholde en række byintegrerbare erhverv,
der spiller godt sammen med både den infrastrukturelle og synlige placering samt det eksisterende bydelscenter. I forhold til forslaget om at lade området
udlægge til mere rekreativ anvendelse til gavn for det omkringliggende boligkvarter, vurderer kommunen at det ikke er realiserbart, idet området er privatejet
og det vil kunne medføre et krav om ekspropriation. Desuden ligger det ikke i tråd med byudviklingsplanens prioriterede områder, samt kommuneplanens
generelle byudviklingsprincipper.
Anvendelse - etageboliger, tæt lav og erhverv (10, 15, 21, 27, 30)
Den nye anvendelse vil synliggøre, at området er under udvikling samt understøtte de lokale byfunktioner. De nye boligtyper vurderes at medvirke til at
understøtte et godt og varieret boligudbud i bydelen for alle aldersgrupper, og tilbyder et alternativ til parcelhuset, for de der ønsker at skifte bolig men blive
boende i området. Lokalplanen ses derfor som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og kommuneplanen. Lokalplanen kan ikke
administrere den konkrete målgruppe. Dog er der ikke tale om almene boliger men derimod private boliger til enten udlejning eller ejerboliger.
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af uafhængige forespørgsler fra de to ejere af hhv. delområde A og B. Kommunen vurderer, at forslaget ligger i tråd
med byudviklingsplanen for Skalborg, idet den fastholder blandet anvendelse, på trods af begge projektoplæg fokuserer ensidet på boliger. Dette gøres for at
sikre en fleksibilitet i planen og fordi placeringen vurderes at være strategisk og velegnet til også at rumme byintegrerbare erhverv.

Arkitektur
Bygningshøjde og disponering (1, 3, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33)
Lokalplanen udlægger området til blandet bolig og erhverv med både etageboliger og rækkehusbebyggelse. Lokalplanen giver mulighed for en
bebyggelsesstruktur, hvor den højeste bygning (7 etager i maks. 30 meters højde) placeres decentralt ud mod krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Langs Ny Nibevej
og Hobrovej placeres en randbebyggelse, der varierer i højden 2-5 etager (maks. 20 meter). Langs Digtervejen og Hobrovej nedtrappes bebyggelsen, hvilket
giver en skalamæssig overgang fra etageboliger til rækkehuse mod det tilstødende villakvarter.
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Skalborg Kirke vil langs Digtervejen fortsat fremtræde markant, da den udgør den højeste bygning (tårnet er ca. 22 meter).
Randbebyggelsen er disponeret således at, den har funktion af støjskærm. Hermed opnås gode opholdskvaliteter i det indre gårdrum, noget kommunen ikke
vurderer vil kunne løses tilfredsstillende med en mere åben og lav struktur. Dertil kommer placeringen ved et infrastrukturelt knudepunkt og nærhed til
bydelscenter, der taler for en omdannelse og øget bebyggelsesgrad netop her. De nye boligtyper vurderes at medvirke til at understøtte et godt og varieret
boligudbud i bydelen for alle aldersgrupper, og tilbyder et alternativ til parcelhuset for de der ønsker at skifte bolig men blive boende i området. Lokalplanen
ses derfor som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og kommuneplanen.
Bebyggelsen er i lokalplanen disponeret ud fra et princip om at blive nedtrappet i både højde og tæthed i forhold til den eksisterende bebyggelse og de grønne
områder. Parkering og grønne opholdsarealer placeres mellem randbebyggelsen og tilstødende ejendomme, og fungerer dermed som yderligere buffer.
Kommunen vurderer derfor, at der er skabt en harmonisk overgang mellem eksisterende og nye bebyggelser. Samtidig etableres der ud mod de store
infrastrukturanlæg en bebyggelse, der modsvarer rummets skala og giver det rumlig form, i modsætning til udflydende parkeringsarealer, der præger særligt
omkring city syd dominerer bybilledet.
Arkitektur – indbliksgener (17, 24, 27)
Byggefelt B2, der ligger sydligst i delområde B er udlagt til rækkehusbebyggelse i maks. 2 etager, der er således ikke tale om etagebyggeri, ej heller tagterrasser
eller lignende, der kan medføre indbliksgener. Dog imødekommes bekymringen idét bestemmelsen pkt. 6.1 tilføjes: ”I delområde B må der ikke laves vinduer i
gavle mod øst, af hensyn til indbliksgener for naboejendomme.”
Se desuden ”Skalborg Kirkes synlighed”
Skalborg Kirkes synlighed (1, 19, 21)
I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse er Skalborg Kirkes synlighed i forhold til projektoplæggene blevet vurderet, hvilket også er redegjort for i
lokalplanen. Med den nuværende bebyggelse er der kun glimtvise kig til kirketårnet fra Hobrovej og Ny Nibevej, hvorfra den opleves som en del af den
foranliggende erhvervsbebyggelse.
Fra vest udgør Skalborg Kirke et mere visuelt pejlemærke på toppen af Skalborg bakke, men kun fra Digtervejen kan den i dag på nært hold opleves i sin helhed.
På den baggrund vurderer kommunen at disponeringen af bebyggelse og højder tilgodeser kirkens interesser.
Bebyggelsesgrad (30)
Lokalplanen fastlægger en bebyggelsesgrad for delområde A (inklusiv grusgrav) på 65 % af arealet og for delområde B 55 % af arealet.
Kommuneplanen muliggør en bebyggelsesgrad på 70 for området som helhed (grusgraven undtaget) og bebyggelsesgraden for området vurderes derfor at
være passende med arealets størrelse og strategiske placering, tæt ved et infrastrukturelt- og bymæssigt knudepunkt.

Trafik
Trafik i området – ift. mængde (5, 6, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31)
Lokalplanen åbner op for at bygge ca. 200 boliger, enten som etagebyggeri eller som rækkehuse. Dette afføder et parkeringsbehov, der skal indeholdes i
planen, uden at gå på kompromis med de rekreative og grønne visioner for området.
På den anden side vil omdannelsen af området også bidrage til en forøgelse af trafikken på Digtervej og i krydset Ny Nibevej/Digtervej. Den akkumulerede
effekt vurderes dog at være begrænset set i et helhedsperspektiv.
Det forventes, at den nye byggemulighed genererer ca. 630 ekstra ture på et døgn. Det skal ses i forhold til, at der med den nuværende anvendelse potentielt
har været op til 200 arbejdspladser i området.
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Det forventes, at ca. 10 % af de samlede daglige 630 ture fra området sker i spidstimen om morgenen og yderligere ca. 10 % af turene af de samlede daglige
ture sker i spidstimen om eftermiddagen. De øvrige ture er fordelt ud over resten af døgnet.
Adgangen til området skal ske via Digtervejen, som må forventes at modtage en øget trafikmængde i forhold til den nuværende situation. Det er beregnet, at
dette ikke vil skabe væsentlige afviklingsproblemer på Digtervejen og evt. opstuvning som følge af øget trafik vil primært påvirke området internt.
Kommunen kigger uafhængigt af denne lokalplan løbende på bl.a. at forbedre trafikafviklingen i bydelens kryds. I forhold til trafikudviklingen generelt henvises
til kommunens vejudbygningsplan, der blandt andet hænger sammen med den planlagte 3. Limfjordsforbindelse, Skelagervejs forlængelse mm. Det vurderes at
nærværende plan ikke i sig selv giver anledning til at fremskynde planlagte projekter eller generere nye.
Digtervejen (10, 11, 23, 25, 27, 28, 31, 33)
Henvendelsen er ikke direkte forbundet med den konkrete lokalplan, men derimod rettet mod den eksisterende trafikmængde i bydelen generelt. Kommunen
vurderer ikke at lokalplanen udløser et behov for en ombygning af krydset Ny Nibevej/Digtervejen idet den akkumulerede biltrafik vurderes begrænset og
lysreguleringen Digtervejen/Ny Nibevej bør kunne rumme den øgede mængde biltrafik. Ligeledes vurderer kommunen ikke at en selvstændig adgang fra
området til Ny Nibevej, der i forvejen har mange kryds på strækningen fra byskiltet til Hobrovej, er en reel løsning på den beskrevne opstuvningsproblematik
idet et yderligere kryds på strækningen ikke vurderes at ville kunne modvirke problematikken.
Kommunen gennemfører i perioder trafiktællinger og hastighedsmålinger. Det er planlagt at lave hastighedsmåling på Ny Nibevej umiddelbart efter byskiltet
primo 2018. Ligesom samtlige signalreguleringer pt. undergår en revision ift. trafikmængde og optimering af signalstyringen. Den beskrevne problematik bør i
stedet ses i forbindelse med denne og de overordnede infrastrukturplaner i området.
Ny Nibevej - Forslag om tunnel under (5, 10, 12, 24, 30, 33)
En ny tunnel under Ny Nibevej vil være en meget omkostningstung løsning, der vil kræve et større areal på begge sider af Ny Nibevej for gennemførelse. For
også at tilgodese cyklister skal en eventuel tunnel udføres med rampeanlæg eller nedsænkning af stien på begge sider af vejen, for at gøre den bedre egnet til
cykeltrafik end den eksisterende tunnel ved Indkilde Auto. En tunnelløsning har udover det økonomiske aspekt også andre ulemper, i forhold til terrænforskelle
og tryghed, hvilket skal indgå i overvejelserne såfremt en evt. fysik løsning skal overvejes. Dette set i lyset af at der allerede i dag findes en sikker krydsning i
form af en stibro over Ny Nibevej, vest for Digtervejen. Målt fra krydset Birke Allé og Digtervejen til skolen er ruten over stibroen ca 500 meter længere.
I forhold til trafikale konflikter i krydset Digtervejen/Ny Nibevej skyldes det for størstedelens vedkommende ligeud kørende trafik på Ny Nibevej samt
hastigheden gennem krydset fra vest. Kommunen vurderer at denne problematik relaterer sig til de overordnede trafikale problemstillinger i bydelen og ikke er
en konsekvens af den pågældende plan.
Ny Nibevej - Signalregulering Krydset Digtervejen/Ny Nibevej (4, 8, 10, 11, 12, 24, 30, 33)
I forhold til trafikale konflikter i krydset Digtervejen/Ny Nibevej skyldes det for største delens vedkommende ligeud kørende trafik på Ny Nibevej samt
hastigheden gennem krydset fra vest. Kommunen vurderer at denne problematik relaterer sig til de overordnede trafikale problemstillinger i bydelen og ikke er
en konsekvens af den pågældende plan.
Krydset Digtervejen/Ny Nibevej/Lindenborgvej ligger forholdsvis tæt på adgangsvejen til lokalplanområdet, og vurderes på nuværende videns grundlag at have
kapacitet til at håndtere en øget trafikmængde (fra lokalplanområdet). Tilbagestuvning og nedsat fremkommelighed hænger sammen med kapaciteten i
nabokrydset Hobrovej/Ny Nibevej. Kommunen er pt. i gang med at gennemgå samtlige signalreguleringer med henblik på at få et aktuelt billede af trafikken i
de enkelte kryds med henblik på en evt. justering af signalerne, som således også kan optimere kapaciteten i krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Den beskrevne
problematik relaterer sig dermed mere til de overordnede infrastrukturplaner end den konkrete lokalplan.
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Kommunen gennemfører i perioder trafiktællinger og hastighedsmålinger. Signalreguleringer tilpasses gradvist de aktuelle trafikstrømme, hvilket kommunen
gør løbende og observationerne omkring indstillingen af signalanlægget tages med i det videre arbejde. Det er planlagt at lave hastighedsmåling på Ny Nibevej
umiddelbart efter byskiltet primo 2018. Den beskrevne problematik bør derfor ses i forbindelse med denne og de overordnede infrastrukturplaner i området.
Skoletrafik/sikkerhed (4, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 23, 24, 30, 33)
Henvendelsen vedrører bløde trafikanter i området og er ikke direkte forbundet med den konkrete lokalplan, men derimod rettet mod trafiksikkerheden for
bløde trafikanter generelt i bydelen. Kommunen vurderer at de trafiksikkerhedsmæssige udfordringer relaterer sig til bydelen på et overordnet plan og
løsningsforslag, så som bygning af ny tunnel under Ny Nibevej, krydsombygning og indskrænkning af trafik i området generelt, ligger uden for lokalplanens
råderum og de krav der kan stilles til den enkelte bygherre.
I forbindelse med byudviklingsplan for Skalborg udførtes i 2016 i samarbejde med Sofiendalskolen et projekt om tryghed i tunellen under Hobrovej. Dette
arbejde forventes opfulgt af et statusmøde mellem Sofiendalskolen og Aalborg Kommune. I forbindelse med lokalplanen for Sofiendal Enge, er ligeledes
kommenteret på skoletrafikken og peget på mangel af sikre skoleveje. Med yderligere planer på vej i bydelen vil kommunen i 2018 derfor indgå en dialog med
Sofiendalskolen vedr. muligheder og adfærdsmønstre, der kan forbedre vilkårene for skolebørn og forbedre trygheden og ved selvstændig færdsel til og fra
skole. Inden for lokalplanens område etableres flere stiforbindelser i eget tracé, herunder offentlig sti mellem Hobrovej og Digtervejen samt passage gennem
byggefeltet A1 ud mod krydset Ny Nibevej/Hobrovej. Disse vil indgå i dialogen om hvilke ruter til Sofiendalskolen der skal prioriteres.

Parkering
Parkeringsnorm (9, 11, 19, 20, 24)
Aalborg Kommunes parkeringsnorm skal overholdes, dvs. at der skal etableres de parkeringspladser som områdets anvendelser udløser (for etageboliger 1,5
parkeringspladser, for tæt lav 1,5 parkeringspladser og for erhverv 1 parkeringsplads pr. 100m2.)
Flere henvendelser drejer sig om bestemmelsen om maks. parkering på terræn, der opfattes som en lempelse af parkeringskravet. Dette er ikke tilfældet. I
stedet er det et styringsredskab til at sikre at der opnås en balance mellem areal til parkering og grønne/rekreative områder. Såfremt den planlagte anvendelse
udløser et større behov i forhold til parkeringsnormen, skal yderligere parkeringspladser etableres i konstruktion (ikke optage plads på terræn) eller alternativt
skal mængden af eksempelvis boliger inden for området nedjusteres, således antallet af nødvendige parkeringspladser ligeledes mindskes.
Parkering delområde A (og nærrekreative arealer) (9, 19, 20)
I delområde A må der maks. etableres 130 parkeringspladser på terræn. Såfremt anvendelsen (antallet af boliger) udløser et større behov skal yderligere
parkeringspladser etableres under terræn eller i konstruktion i byggefelt A2, evt. som kælder.
I udkastet til lokalplanen var angivet, at der maksimalt kunne etableres 200 parkeringspladser i terræn. Udvalget, og senere byrådet, valgte at reducere dette til
130 idét der var en opfattelse af, at der ikke var tilstrækkeligt med nærrekreative arealer. Før parkeringsarealerne på terræn blev reduceret var der grønne
områder på planen svarende til ca. 40% af grundarealet – indregnet i dette er grusgraven, ophold omkring parkeringsklynger samt nærrekreative
opholdsarealer inden for byggefelterne, hvor lokalplanen kun stiller krav om 25%. Samtidigt har flere borgere i høringsperioden udtrykt bekymring om hvorvidt
der er parkering nok. På den baggrund vurderer Kommunen at en forøgelse af antallet af parkeringspladser i område A til 180 pladser på terræn er rimelig. I
den forbindelse justeres signaturen på Kortbilag 2 således at, det fremgår at gårdarealet inden for byggefeltet udformes som nærrekreativt areal, der hvor
bygningen ikke udfylder hele byggefeltets dybde, til tydeliggørelse af lokalplanens bestemmelser. I forlængelse af Calums indsigelse (nr. 9) foreslås at antallet af
parkeringspladser på terræn opjusteres til 180 parkeringspladser.
Parkering delområde B (17, 19, 20)
TL-Byg har på vegne af bygherre påpeget at der på kortbilaget ikke er afsat areal nok til de i bestemmelsen beskrevne parkeringsarealer på terræn.
Parkeringsklyngerne PB1 og PB2 på kortbilag 2 – Arealanvendelse viser hvorledes parkering i princippet skal placeres. For at imødekomme indsigelsen justeres
bilaget således at parkeringsklyngen PB2 får et større areal. Hermed afstemmes bilaget med bestemmelsen. I forhold til omdisponeringen af arealet i den
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sydlige del af område B, i forhold til lokalplanforslaget, sker det på baggrund af indsigelser til den foreslåede disponering. Oplægget til omdisponeringen har
været sendt til afgrænset naboorientering hos naboer i skel, jfr. Planlovens §27 stk. 2.
I delområde B må i lokalplanen maks. etableres 65 parkeringspladser på terræn dette ændres i bestemmelsen til 60, i henhold til det konkrete projektforslag.
Hermed fastlåses det maksimale antal boliger til 40 (svarende til 1,5 parkeringsplads pr bolig) såfremt parkering udelukkende etableres på terræn og ikke
integreres i bebyggelsen inden for byggefelter i konstruktion eller under terræn.

Støj, miljøstyrelsen grænseværdier
(9, 10, 30)
I kommuneplanens retningslinjer er beskrevet at vi ikke ønsker planlægning for boliger hvor støjpåvirkningen overstiger 68 dB. Dette står ofte i konflikt med
byudviklingsstrategien om at udvikle Aalborg til en tæt, bæredygtig by. I det igangværende arbejde med kommuneplanrevision 2017 arbejdes der pt. på
reviderede retningslinjer, hvor kommunen tydeliggør hvor der kan tillades boligbyggeri på trods af et støjniveau over 68 dB. Dette vil kunne tillades på meget
få, prioriterede vejstrækninger, hvis der sikres 46 dB indendørs i alle sove og opholdsrum med åbne vinduer samt 58 dB på alle de primære, udendørs
opholdsarealer. Lokalplanen for Digtervej lever op til de kriterier. Teksten præciseres således at der redegøres for at der afviges fra miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier i skel og facade, såfremt grænseværdier i boligernes opholdsrum (46 dB) og opholdsarealer (58 dB) er overholdt, jfr. kommunens praksis om
huludfyldning.
Kommunen anbefaler at pkt 10.1 tilføjes følgende, i overensstemmelse med miljøvurderingen: "Af den foreløbige støjberegning fremgår det, at bebyggelsens
facader mod Hobrovej og Nibevej vil være påvirket af støj, der ligger over de gældende grænseværdier, på op til 74 dB. Bebyggelsen skal udformes så
støjpåvirkningen ikke overstiger 58 dB på udendørs opholdsarealer samt 46 dB i alle indendørs opholdsrum med åbne vinduer. I disponeringen af bebyggelsen,
valget af facadeløsninger, materialer og placering af åbne altaner skal der derfor tages særligt hensyn til at sikre gode opholdskvaliteter såvel i boligerne som
på de udendørs opholdsarealer for overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier på de primære facader. Dette skal dokumenteres i forbindelse med
byggeansøgning. Kommunen vurderer ikke arealerne på facadens yderside eller ved starten af stien mod øst som værende primære. De centrale arealer samt
facaderne ind mod gården, vurderes derimod at kunne udformes således at de lever op til Miljøstyrelsens vejledninger."

Grønne interesser
Grøn profil (10, 21)
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.
Den overordnede idé er, at ny bebyggelse danner kant mellem de befærdede indfaldsveje og Digterkvarteret. Bebyggelsesstrukturen udformes dels som en
randbebyggelse langs Hobrovej og Ny Nibevej, dels som tæt-lav bebyggelse i gårdrummet og langs Digtervejen. Randbebyggelsen etableres med et klimaks og
arkitektonisk fikspunkt ved krydset Ny Nibevej/Hobrovej. Herfra nedtrappes bebyggelsens højde og tæthed således, at der dannes en overgang til
Digterkvarterets villabebyggelser.
Parkering må ikke udlægges som fladeparkering langs de omkringliggende veje, da der ønskes en differentiering fra ”City Syd æstetik” jfr. byudviklingsplanen.
Langs de omkringliggende veje udlægges i stedet grønne områder, der dog er støjbelastede og derfor ikke kan indgå som egentlige opholdsarealer.
For at sikre gode forbindelser for bløde trafikanter til det overordnede vej- og stinet samt gode interne sammenhænge, forsynes lokalplanområdet med en
offentlig sti, som sammenbinder området og skaber forbindelse mellem Hobrovej og Digtervejen.
Fælles opholdsarealer
Den tidligere grusgrav skal fungere som stort grønt fælles opholdsareal for delområde A, med en offentlig rekreativ sti gennem området fra Hobrovej til
Digtervejen. Denne sti er en del af en større forbindelse forbi Skalborg Kirke hen til det grønne område ved Birke Allé og videre til Drastrupkilen i det åbne land.
Lokalplanområdets forskellige arealer og områder skal tilkobles denne sti via flere mindre stiforbindelser på tværs af området. I grusgraven må beplantningen
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udtyndes ligesom der må etableres ikke-hjemmehørende arter med formålet om at skabe et ”miniaboret”, dvs. en botanisk samling med eksotiske arter af
planter og træer.
Med lokalplanen stilles der desuden krav om etablering af mere urbane opholdsarealer i gårdrummet langs randbebyggelsen i delområde A. Disse skal have et
grønt præg og udformes med grønne elementer, siddemuligheder mv.
I tilknytning til parkeringsklyngerne på terræn etableres desuden nærrekreative arealer i kombination med parkeringen. Det kan i princippet være i form af
grønne ”indsnit” og grønne sammenhænge på tværs af klyngen eller en kombination, hvor eksempelvis parkering nedsænkes og etableres med et grønt areal
ovenpå.
I de grønne kiler i delområde B ud mod Digtervejen skal de ubebyggede arealer fremstå med parkkarakter. I den sydlige ende af delområdet som ligger ved den
overordnede tværgående sti og er dermed forbundet med grusgravens grønne område, skal der etableres et fælles opholdsareal, indrettet til beboernes behov.
Grønne Indfaldsveje (10, 27, 28, 30, 33)
Aalborg Kommune vil fremhæve byens topografi med grønne bakketoppe og grønne indfaldsveje. Derfor har forarealerne langs Ny Nibevej og Hobrovej særlig
strategisk betydning. Langs Ny Nibevej og Hobrovej hæver terrænet sig som en let skrånende plint, hvorpå bebyggelsen skal placeres. Området er støjbelastet
og kan ikke anvendes som fælles opholdsareal. Med den foreslåede bebyggelse bliver det netop muligt at udmønte byudviklingsplanens principper om grønne
indfaldsveje. Ud over vejbyggelinjen sikrer lokalplanen at bebyggelsen er rykket yderligere tilbage, for derigennem at fremtidssikre de grønne arealer og
beplantning i tilfælde af en vejudvidelse. For at modvirke beplantningen bliver et "dødt græsareal" er i planen indarbejdet principper for beplantning der sikre
et grønt og frodigt udtryk og opbløder bebyggelsen, se lokalplanens pkt. 7 for nærmere beskrivelse. Kommunen vurderer at det vil være uhensigtsmæssigt at
flytte bebyggelsen yderligere tilbage på grunden, da det vil være på bekostning af rekreative arealer, samt modarbejde intentionen om at fortætte og markere
byen i det trafikale knudepunkt.
Langs de omkringliggende veje skal områdets grønne profil fremstå som en tydelig del af områdets identitet. Det er hensigten med lokalplanen at sikre en
beplantning, der kan understøtte visionen om grønne indfaldsveje, samt fremhæve byens topografi ved at plante markante træer på bakkerne. Derfor skal der
langs de to indfaldsveje Ny Nibevej og Hobrovej etableres enkelte grupper af karaktergivende træer i beplantningsfelter, som giver et markant grønt præg til
vejrummene og bidrager positivt til byens æstetik. Trægrupperne knytter sig til bebyggelsens rytme og dermed tilbagespringene i facaderne.
Beplantningen langs indfaldsvejene skaber en sammenhæng på tværs af byen. Samtidig bidrager beplantningen til en mere "menneskelig skala" i byrummet
med det fremtidige store bygningsvolumen og de store veje. Træerne vil opbløde indtrykket og gøre det mere behageligt, især for fodgængere og cyklister at
færdes der. Desuden vil beplantningen delvist bidrage til en visuel og mental adskillelse fra vejrummet, set fra beboernes perspektiv. Ud over træerne i
beplantningsfelterne skal forarealerne fremstå som et grønt og åbent areal med græs og varierende beplantning.
Fikspunktet er et vigtigt adgangspunkt til området og fra hjørnet skal der være gennemgang til gårdsiden af bebyggelsen. Forarealet skal derfor etableres med
en forbindelse for gående. Mod hjørnet Hobrovej/Ny Nibevej skal forarealets udtryk understøtte det arkitektoniske fikspunkt. Arealet er omfattet af
oversigtslinjer og deklarationsareal om ledninger under terræn, hvorfor træer og beplantning med omfattende rodnet ikke vurderes hensigtsmæssigt her.
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29-06-2017

Flemming Pedersen,
Johannes V Jensensvej 4,
9200 Aalborg SV

Etagebyggeri
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.

Ikke imødekommet
SV vedr. bygningshøjde, etagebyggeri:
Lokalplanen udlægger området til blandet bolig og erhverv med både etageboliger og rækkehusbebyggelse.
Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesstruktur, hvor den højeste bygning (7 etager i maks. 30 meters
højde) placeres decentralt ud mod krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Langs Ny Nibevej og Hobrovej placeres en
randbebyggelse, der varierer i højden 2-5 etager (maks. 20 meter). Langs Digtervejen og Hobrovej nedtrappes
bebyggelsen, hvilket giver en skalamæssig overgang fra etageboliger til rækkehuse mod det tilstødende
villakvarter.

x

Andet

Grønne Indfaldsveje

Grøn profil

Støj, miljøstyrelsens grænseværdier

Parkering område B

Parkering område A

Parkeringsnorm

Skoletrafik/sikkerhed

Ny Nibevej - Signalregulering

Ny Nibevej - Forslag om tunnel under

Digtervejen, udkørsel

Trafik i området

Bebyggelsesgrad

Kirkens synlighed

Bygningshøjde

Anvendelse – (boligtyper mv)

Anvendelse - bycenter og øvrig

De standardiserede besvarelser i forhold til temaerne er fremhævet i blå kursiv skrift, og vil for flere
besvarelser være en gentagelse.
Afkrydsningerne i kolonnen th. giver et overblik over hvilke temaer der indgår i den enkelte
besvarelse.

Byudviklingsprincipper

Den standardiserede tekst er nedenfor indsat i den enkelte besvarelse og fremhævet blå kursiv skrift, da den for flere besvarelser vil være en gentagelse.
Dertil giver afkrydsningerne i kolonnen th. giver et overblik over hvilke temaer der indgår i den enkelte besvarelse.
Nr Dato
Navn
Tekst
Bemærkning

Arkitektur – indbliksgener område B

Indsigelser, bemærkninger og udtalelse

x

Skalborg Kirke vil langs Digtervejen fortsat fremtræde markant, da den udgør den højeste bygning (tårnet er
ca. 22 meter).
Randbebyggelsen er disponeret således at, den har funktion af støjskærm. Hermed opnås gode
opholdskvaliteter i det indre gårdrum, noget kommunen ikke vurderer vil kunne løses tilfredsstillende med en
mere åben og lav struktur. Dertil kommer placeringen ved et infrastrukturelt knudepunkt og nærhed til
bydelscenter, der taler for en omdannelse og øget bebyggelsesgrad netop her. De nye boligtyper vurderes at
medvirke til at understøtte et godt og varieret boligudbud i bydelen for alle aldersgrupper, og tilbyder et
alternativ til parcelhuset for de der ønsker at skifte bolig men blive boende i området. Lokalplanen ses derfor
som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og kommuneplanen.
Bebyggelsen er i lokalplanen disponeret ud fra et princip om at blive nedtrappet i både højde og tæthed i
forhold til den eksisterende bebyggelse og de grønne områder. Parkering og grønne opholdsarealer placeres
mellem randbebyggelsen og tilstødende ejendomme, og fungerer dermed som yderligere buffer. Kommunen
vurderer derfor, at der er skabt en harmonisk overgang mellem eksisterende og nye bebyggelser. Samtidig
etableres der ud mod de store infrastrukturanlæg en bebyggelse, der modsvarer rummets skala og giver det
rumlig form, i modsætning til udflydende parkeringsarealer, der præger særligt omkring city syd dominerer
bybilledet.
SV vedr. Skalborg Kirkes synlighed
I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse er Skalborg Kirkes synlighed i forhold til projektoplæggene blevet
vurderet, hvilket også er redegjort for i lokalplanen. Med den nuværende bebyggelse er der kun glimtvise kig
til kirketårnet fra Hobrovej og Ny Nibevej, hvorfra den opleves som en del af den foranliggende
erhvervsbebyggelse.
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30-06-2017

John Knudsen,
Herman Bangs Vej 3,
9200 Aalborg SV

Fra vest udgør Skalborg Kirke et mere visuelt pejlemærke på toppen af Skalborg bakke, men kun fra
Digtervejen kan den i dag på nært hold opleves i sin helhed. På den baggrund vurderer kommunen at
disponeringen af bebyggelse og højder tilgodeser kirkens interesser.
Udkørsel
Ikke imødekommet
Forespørgsel om der fra Hermans Bangs Vej kan gives Mht. at give adgang fra Herman Bangs Vej vil det for det første være en præmis at adgangen til Hobrovej blev
udkørselsmulighed til Digtervejen gennem
nedlagt, desuden vil det ikke være muligt at etablere en hensigtsmæssig forbindelse uden ekspropriation, da
lokalplanområdet.
vejen er omkranset af villabebyggelse.
”Er der nogen form for mulig udgang enten via
Digtervejen eller det nye område, så skalborg bakke
Der er ingen planer om at lukke for overkørslen fra Herman Bangsvej til Hobrovej. På den baggrund vurderer
ikke er eneste udkørsel.”
Kommunen at det vil være uhensigtsmæssigt med en åbning til Digtervejen, da det dels vil medføre
gennemkørende trafik i lokalplanområdet, der skaber en barriere mellem boligbebyggelsen og den gamle
grusgrav, samt give risiko for at forbindelsen utilsigtet vil blive brugt som smutvej.

x

3

01-07-2017

Leo Nielsen,
Langholtvej 13,
9200 Aalborg SV

Lokalplan 3-6-109
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.

Ikke imødekommet
SV vedr. bygningshøjde, etagebyggeri:
Lokalplanen udlægger området til blandet bolig og erhverv med både etageboliger og rækkehusbebyggelse.
Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesstruktur, hvor den højeste bygning (7 etager i maks. 30 meters
højde) placeres decentralt ud mod krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Langs Ny Nibevej og Hobrovej placeres en
randbebyggelse, der varierer i højden 2-5 etager (maks. 20 meter). Langs Digtervejen og Hobrovej nedtrappes
bebyggelsen, hvilket giver en skalamæssig overgang fra etageboliger til rækkehuse mod det tilstødende
villakvarter.
Skalborg Kirke vil langs Digtervejen fortsat fremtræde markant, da den udgør den højeste bygning (tårnet er
ca. 22 meter).

x

Randbebyggelsen er disponeret således at, den har funktion af støjskærm. Hermed opnås gode
opholdskvaliteter i det indre gårdrum, noget kommunen ikke vurderer vil kunne løses tilfredsstillende med en
mere åben og lav struktur. Dertil kommer placeringen ved et infrastrukturelt knudepunkt og nærhed til
bydelscenter, der taler for en omdannelse og øget bebyggelsesgrad netop her. De nye boligtyper vurderes at
medvirke til at understøtte et godt og varieret boligudbud i bydelen for alle aldersgrupper, og tilbyder et
alternativ til parcelhuset for de der ønsker at skifte bolig men blive boende i området. Lokalplanen ses derfor
som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og kommuneplanen.
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05-07-2017

Sara M. Nielsen,
Kongstedlundvej 5,
9200 Aalborg SV

Bebyggelsen er i lokalplanen disponeret ud fra et princip om at blive nedtrappet i både højde og tæthed i
forhold til den eksisterende bebyggelse og de grønne områder. Parkering og grønne opholdsarealer placeres
mellem randbebyggelsen og tilstødende ejendomme, og fungerer dermed som yderligere buffer. Kommunen
vurderer derfor, at der er skabt en harmonisk overgang mellem eksisterende og nye bebyggelser. Samtidig
etableres der ud mod de store infrastrukturanlæg en bebyggelse, der modsvarer rummets skala og giver det
rumlig form, i modsætning til udflydende parkeringsarealer, der præger særligt omkring city syd dominerer
bybilledet.
Trafik
Taget til efterretning
Til rette vedkommende Så sent som i går skete der
SV vedr. trafiksikkerhed
endnu et færdselsuheld på Ny Nibe vej. Kommunen
Henvendelsen vedrører bløde trafikanter i området og er ikke direkte forbundet med den konkrete lokalplan,
men derimod rettet mod trafiksikkerheden for bløde trafikanter generelt i bydelen. Kommunen vurderer at de
har lige lagt ny asfalt på Ny Nibevej, men har
desværre ikke lavet noget fart sænkende. Som bebor i trafiksikkerhedsmæssige udfordringer relaterer sig til bydelen på et overordnet plan og løsningsforslag, så
området, der dagligt benyttet krydset ved Ny Nibevej som bygning af ny tunnel under Ny Nibevej, krydsombygning og indskrænkning af trafik i området generelt,
ligger uden for lokalplanens råderum og de krav der kan stilles til den enkelte bygherre.
og Digtervejen med mine børn, anmoder jeg meget
kraftigt om at I vil lave noget fart sænkende i begge
I forbindelse med byudviklingsplan for Skalborg udførtes i 2016 i samarbejde med Sofiendalskolen et projekt
retninger omkring krydset på Ny Nibevej
om tryghed i tunellen under Hobrovej. Dette arbejde forventes opfulgt af et statusmøde mellem
Digtervejen/Lindenborgvej. Omkring den 15. maj var
Sofiendalskolen og Aalborg Kommune. I forbindelse med lokalplanen for Sofiendal Enge, er ligeledes
der også et uheld på Ny Nibevej. Det vil sige der
kommenteret på skoletrafikken og peget på mangel af sikre skoleveje. Med yderligere planer på vej i bydelen
desværre er sket to uheld inden for to måneder
vil kommunen i 2018 derfor indgå en dialog med Sofiendalskolen vedr. muligheder og adfærdsmønstre, der
omkring ovennævnte kryds. Der er mange børn i
kan forbedre vilkårene for skolebørn og forbedre trygheden og ved selvstændig færdsel til og fra skole. Inden
området og vi vil gerne have de og vi forældre skal
for lokalplanens område etableres flere stiforbindelser i eget tracé, herunder offentlig sti mellem Hobrovej og
føle sig sikre. Jeg håber meget I vil tage min
Digtervejen samt passage gennem byggefeltet A1 ud mod krydset Ny Nibevej/Hobrovej. Disse vil indgå i
dialogen om hvilke ruter til Sofiendalskolen der skal prioriteres.
anmodning til efterretning. Hilsen Sara Nielsen
SV vedr. Signalregulering, Ny Nibevej/Digtervejen, trafik og hastighed
I forhold til trafikale konflikter i krydset Digtervejen/Ny Nibevej skyldes det for største delens vedkommende
ligeud kørende trafik på Ny Nibevej samt hastigheden gennem krydset fra vest. Kommunen vurderer at denne
problematik relaterer sig til de overordnede trafikale problemstillinger i bydelen og ikke er en konsekvens af
den pågældende plan.
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Andet

Grønne Indfaldsveje

Grøn profil

Støj, miljøstyrelsens grænseværdier
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De standardiserede besvarelser i forhold til temaerne er fremhævet i blå kursiv skrift, og vil for flere
besvarelser være en gentagelse.
Afkrydsningerne i kolonnen th. giver et overblik over hvilke temaer der indgår i den enkelte
besvarelse.
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Krydset Digtervejen/Ny Nibevej/Lindenborgvej ligger forholdsvis tæt på adgangsvejen til lokalplanområdet, og
vurderes på nuværende videns grundlag at have kapacitet til at håndtere en øget trafikmængde (fra
lokalplanområdet). Tilbagestuvning og nedsat fremkommelighed hænger sammen med kapaciteten i
nabokrydset Hobrovej/Ny Nibevej. Kommunen er pt. i gang med at gennemgå samtlige signalreguleringer
med henblik på at få et aktuelt billede af trafikken i de enkelte kryds med henblik på en evt. justering af
signalerne, som således også kan optimere kapaciteten i krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Den beskrevne
problematik relaterer sig dermed mere til de overordnede infrastrukturplaner end den konkrete lokalplan.

5

09-07-2017

Lars H. Novrup,
Stationsmestervej 37 D,
9200 Aalborg SV

Kommunen gennemfører i perioder trafiktællinger og hastighedsmålinger. Signalreguleringer tilpasses
gradvist de aktuelle trafikstrømme, hvilket kommunen gør løbende og observationerne omkring indstillingen
af signalanlægget tages med i det videre arbejde. Det er planlagt at lave hastighedsmåling på Ny Nibevej
umiddelbart efter byskiltet primo 2018. Den beskrevne problematik bør derfor ses i forbindelse med denne og
de overordnede infrastrukturplaner i området.
Behov for investering i infrastruktur Har ingen
Ikke imødekommet
kommentarer til arkitektur eller byggehøjde, ser ud til SV vedr. trafik i området, trafikmængde
at kunne blive flot, men min bekymring går på
Lokalplanen åbner op for at bygge ca. 200 boliger, enten som etagebyggeri eller som rækkehuse. Dette
afføder et parkeringsbehov, der skal indeholdes i planen, uden at gå på kompromis med de rekreative og
trafikken på Digtervejen og Ny Nibevej med 200 nye
grønne visioner for området.
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. På den anden side vil omdannelsen af området også bidrage til en forøgelse af trafikken på Digtervej og i
krydset Ny Nibevej/Digtervej. Den akkumulerede effekt vurderes dog at være begrænset set i et
helhedsperspektiv.
Det forventes, at den nye byggemulighed genererer ca. 630 ekstra ture på et døgn. Det skal ses i forhold til, at
der med den nuværende anvendelse potentielt har været op til 200 arbejdspladser i området.
Det forventes, at ca. 10 % af de samlede daglige 630 ture fra området sker i spidstimen om morgenen og
yderligere ca. 10 % af turene af de samlede daglige ture sker i spidstimen om eftermiddagen. De øvrige ture er
fordelt ud over resten af døgnet.
Adgangen til området skal ske via Digtervejen, som må forventes at modtage en øget trafikmængde i forhold
til den nuværende situation. Det er beregnet, at dette ikke vil skabe væsentlige afviklingsproblemer på
Digtervejen og evt. opstuvning som følge af øget trafik vil primært påvirke området internt.
Kommunen kigger uafhængigt af denne lokalplan løbende på bl.a. at forbedre trafikafviklingen i bydelens
kryds. I forhold til trafikudviklingen generelt henvises til kommunens vejudbygningsplan, der blandt andet
hænger sammen med den planlagte 3. Limfjordsforbindelse, Skelagervejs forlængelse mm. Det vurderes at
nærværende plan ikke i sig selv giver anledning til at fremskynde planlagte projekter eller generere nye.
SV vedr. løsningsforslag, chikaner og tunnel
Ny Nibevej udgør en del af det overordnede vejnet og er indfaldsvej til Aalborg fra vest. Forslaget om at
omdanne vejen til stillevej med chikaner, er som følge heraf ikke et relevant bud på problematikken om
opstuvning af biler, da gennemkørende trafik jo netop skal ledes ad Ny Nibevej i stedet for gennem
boligområder.
En ny tunnel under Ny Nibevej vil være en meget omkostningstung løsning, der vil kræve et større areal på
begge sider af Ny Nibevej for gennemførelse. For også at tilgodese cyklister skal en eventuel tunnel udføres
med rampeanlæg eller nedsænkning af stien på begge sider af vejen, for at gøre den bedre egnet til cykeltrafik
end den eksisterende tunnel ved Indkilde Auto. En tunnelløsning har udover det økonomiske aspekt også
andre ulemper, i forhold til terrænforskelle og tryghed, hvilket skal indgå i overvejelserne såfremt en evt. fysik
løsning skal overvejes. Dette set i lyset af at der allerede i dag findes en sikker krydsning i form af en stibro
over Ny Nibevej, vest for Digtervejen. Målt fra krydset Birke Allé og Digtervejen til skolen er ruten over
stibroen ca. 500 meter længere.
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10-07-2017

Lisbeth E. Tiljeset,
Johannes V. Jensens Vej
7,
9200 Aalborg SV

Kommentar til lokalplan
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.

I forhold til trafikale konflikter i krydset Digtervejen/Ny Nibevej skyldes det for størstedelens vedkommende
ligeud kørende trafik på Ny Nibevej samt hastigheden gennem krydset fra vest. Kommunen vurderer at denne
problematik relaterer sig til de overordnede trafikale problemstillinger i bydelen og ikke er en konsekvens af
den pågældende plan.
Ikke imødekommet
SV. vedr. byudviklingsprincipper, Skalborg som bydel
Lokalplanen er en udmøntning af byudviklingsplanen for Skalborg og ligger ligeledes i tråd med
kommuneplanens hovedstruktur og byudviklingsprincipper. Lokalplanen udgør én af flere planer for
omdannelsesområder udpeget i byudviklingsplanen.
Lokalplanen muliggør:
 en ønsket omdannelse og fortætning af byen med nye boliger og nye boligtyper, der imødekommer
en efterspørgsel på boliger som alternativ/afløser til parcelhuset.
 en sammenbinding af bydelen, med udlægning af en offentlig sti fra Hobrovej til Digtervejen, og
herfra videre til Drastrupkilen
 realisering af grønne indfaldsveje, med en tilbagerykning af facaden i tillæg til vejbyggelinjen og
bestemmelser vedrørende beplantning
 mere grønt i Skalborg gennem omdannelse af den gamle grusgrav, med offentlig adgang
 bedre forhold for bløde trafikanter i kraft af den offentlige stiforbindelse samt
gennemgangsmulighed i områdets nordøstlige hjørne ud mod krydset Ny Nibevej/Hobrovej
 knudepunkt og nedslag - et prioriteret byudviklingsområde også udpeget i byudviklingsplanen.
SV vedr. forslag om anden anvendelse (bymidte)
I forhold til alternative anvendelser herunder forslaget om at lade området indgå som del af Bydelscenter
Indkildevej henviser kommunen til byudviklingsplanen, der blandt andet har fokus på at styrke det udpegede
lokalcenter på Skalborg Bakke i forhold til udvikling af butikker mm.
Når det er sagt lægger lokalplanens anvendelsesbestemmelser (pkt.3) op til, at området udover boliger også
må indeholde en række byintegrerbare erhverv, der spiller godt sammen med både den infrastrukturelle og
synlige placering samt det eksisterende bydelscenter. I forhold til forslaget om at lade området udlægge til
mere rekreativ anvendelse til gavn for det omkringliggende boligkvarter, vurderer kommunen at det ikke er
realiserbart, idet området er privatejet og det vil kunne medføre et krav om ekspropriation. Desuden ligger
det ikke i tråd med byudviklingsplanens prioriterede områder, samt kommuneplanens generelle
byudviklingsprincipper.
SV vedr. trafik i området
Lokalplanen åbner op for at bygge ca. 200 boliger, enten som etagebyggeri eller som rækkehuse. Dette
afføder et parkeringsbehov, der skal indeholdes i planen, uden at gå på kompromis med de rekreative og
grønne visioner for området.
På den anden side vil omdannelsen af området også bidrage til en forøgelse af trafikken på Digtervej og i
krydset Ny Nibevej/Digtervej. Den akkumulerede effekt vurderes dog at være begrænset set i et
helhedsperspektiv.
Det forventes, at den nye byggemulighed genererer ca. 630 ekstra ture på et døgn. Det skal ses i forhold til, at
der med den nuværende anvendelse potentielt har været op til 200 arbejdspladser i området.
Det forventes, at ca. 10 % af de samlede daglige 630 ture fra området sker i spidstimen om morgenen og
yderligere ca. 10 % af turene af de samlede daglige ture sker i spidstimen om eftermiddagen. De øvrige ture er
fordelt ud over resten af døgnet.
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Adgangen til området skal ske via Digtervejen, som må forventes at modtage en øget trafikmængde i forhold
til den nuværende situation. Det er beregnet, at dette ikke vil skabe væsentlige afviklingsproblemer på
Digtervejen og evt. opstuvning som følge af øget trafik vil primært påvirke området internt.
Kommunen kigger uafhængigt af denne lokalplan løbende på bl.a. at forbedre trafikafviklingen i bydelens
kryds. I forhold til trafikudviklingen generelt henvises til kommunens vejudbygningsplan, der blandt andet
hænger sammen med den planlagte 3. Limfjordsforbindelse, Skelagervejs forlængelse mm. Det vurderes at
nærværende plan ikke i sig selv giver anledning til at fremskynde planlagte projekter eller generere nye.
7

24-07-2017

Helle Opstrup,
Johannes V. Jensens Vej
21
9200Aalboirg SV

Etagebyggeri
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.

Ikke imødekommet
SV vedr. højde på byggeriet
Lokalplanen udlægger området til blandet bolig og erhverv med både etageboliger og rækkehusbebyggelse.
Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesstruktur, hvor den højeste bygning (7 etager i maks. 30 meters
højde) placeres decentralt ud mod krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Langs Ny Nibevej og Hobrovej placeres en
randbebyggelse, der varierer i højden 2-5 etager (maks. 20 meter). Langs Digtervejen og Hobrovej nedtrappes
bebyggelsen, hvilket giver en skalamæssig overgang fra etageboliger til rækkehuse mod det tilstødende
villakvarter.
Skalborg Kirke vil langs Digtervejen fortsat fremtræde markant, da den udgør den højeste bygning (tårnet er
ca. 22 meter).

x

Randbebyggelsen er disponeret således at, den har funktion af støjskærm. Hermed opnås gode
opholdskvaliteter i det indre gårdrum, noget kommunen ikke vurderer vil kunne løses tilfredsstillende med en
mere åben og lav struktur. Dertil kommer placeringen ved et infrastrukturelt knudepunkt og nærhed til
bydelscenter, der taler for en omdannelse og øget bebyggelsesgrad netop her. De nye boligtyper vurderes at
medvirke til at understøtte et godt og varieret boligudbud i bydelen for alle aldersgrupper, og tilbyder et
alternativ til parcelhuset for de der ønsker at skifte bolig men blive boende i området. Lokalplanen ses derfor
som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og kommuneplanen.
Bebyggelsen er i lokalplanen disponeret ud fra et princip om at blive nedtrappet i både højde og tæthed i
forhold til den eksisterende bebyggelse og de grønne områder. Parkering og grønne opholdsarealer placeres
mellem randbebyggelsen og tilstødende ejendomme, og fungerer dermed som yderligere buffer. Kommunen
vurderer derfor, at der er skabt en harmonisk overgang mellem eksisterende og nye bebyggelser. Samtidig
etableres der ud mod de store infrastrukturanlæg en bebyggelse, der modsvarer rummets skala og giver det
rumlig form, i modsætning til udflydende parkeringsarealer, der præger særligt omkring city syd dominerer
bybilledet.
8

12

07-08-2017

Sofiendalskolen,
Lange Müllers Vej 18,
9200 Aalborg SV
v/skoleleder René Arnold
Knudsen

Høring: Se Vedhæftet fil
Bekymring vedr. skolevejen.
- Forslag at etablere en gangbro fra det nye område
ved Digtervejen over Ny Nibevej
- Forslag Markering af de store kryds, der tydeliggør
at skoleelever færdes der (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.)
- Ønske om bedre cykel/gangsti der dækker skolens
sydlige distrikt

Taget til efterretning
SV vedr. Skoletrafik/Sikkerhed
Henvendelsen vedrører bløde trafikanter i området og er ikke direkte forbundet med den konkrete lokalplan,
men derimod rettet mod trafiksikkerheden for bløde trafikanter generelt i bydelen. Kommunen vurderer at de
trafiksikkerhedsmæssige udfordringer relaterer sig til bydelen på et overordnet plan og løsningsforslag, så
som bygning af ny tunnel under Ny Nibevej, krydsombygning og indskrænkning af trafik i området generelt,
ligger uden for lokalplanens råderum og de krav der kan stilles til den enkelte bygherre.
I forbindelse med byudviklingsplan for Skalborg udførtes i 2016 i samarbejde med Sofiendalskolen et projekt
om tryghed i tunellen under Hobrovej. Dette arbejde forventes opfulgt af et statusmøde mellem
Sofiendalskolen og Aalborg Kommune. I forbindelse med lokalplanen for Sofiendal Enge, er ligeledes
kommenteret på skoletrafikken og peget på mangel af sikre skoleveje. Med yderligere planer på vej i bydelen
vil kommunen i 2018 derfor indgå en dialog med Sofiendalskolen vedr. muligheder og adfærdsmønstre, der
kan forbedre vilkårene for skolebørn og forbedre trygheden og ved selvstændig færdsel til og fra skole. Inden
for lokalplanens område etableres flere stiforbindelser i eget tracé, herunder offentlig sti mellem Hobrovej og

x x
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Afkrydsningerne i kolonnen th. giver et overblik over hvilke temaer der indgår i den enkelte
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Digtervejen samt passage gennem byggefeltet A1 ud mod krydset Ny Nibevej/Hobrovej. Disse vil indgå i
dialogen om hvilke ruter til Sofiendalskolen der skal prioriteres.
SV vedr. Signalregulering, Ny Nibevej/Digtervejen
I forhold til trafikale konflikter i krydset Digtervejen/Ny Nibevej skyldes det for største delens vedkommende
ligeud kørende trafik på Ny Nibevej samt hastigheden gennem krydset fra vest. Kommunen vurderer at denne
problematik relaterer sig til de overordnede trafikale problemstillinger i bydelen og ikke er en konsekvens af
den pågældende plan.
Krydset Digtervejen/Ny Nibevej/Lindenborgvej ligger forholdsvis tæt på adgangsvejen til lokalplanområdet, og
vurderes på nuværende videns grundlag at have kapacitet til at håndtere en øget trafikmængde (fra
lokalplanområdet). Tilbagestuvning og nedsat fremkommelighed hænger sammen med kapaciteten i
nabokrydset Hobrovej/Ny Nibevej. Kommunen er pt. i gang med at gennemgå samtlige signalreguleringer
med henblik på at få et aktuelt billede af trafikken i de enkelte kryds med henblik på en evt. justering af
signalerne, som således også kan optimere kapaciteten i krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Den beskrevne
problematik relaterer sig dermed mere til de overordnede infrastrukturplaner end den konkrete lokalplan.
Kommunen gennemfører i perioder trafiktællinger og hastighedsmålinger. Signalreguleringer tilpasses
gradvist de aktuelle trafikstrømme, hvilket kommunen gør løbende og observationerne omkring indstillingen
af signalanlægget tages med i det videre arbejde. Det er planlagt at lave hastighedsmåling på Ny Nibevej
umiddelbart efter byskiltet primo 2018. Den beskrevne problematik bør derfor ses i forbindelse med denne og
de overordnede infrastrukturplaner i området.
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29-08-2017

Calum A/S,
Strandvejen 3,
9000 Aalborg,
V/Gitte H. Hansen

Indsigelse se Vedhæftet fil nedenfor ses uddrag af
hovedpunkterne ift. besvarelsen af henvendelsen.
Vedr. pkt.6.2 Facadeprincipper, variation (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”.
pkt.7.5 Fælles udendørs opholdsarealer
Terrænet i den lavest liggende del af område C1 kan
dog hæves op til 2 m (som det også fremgår af
pkt.7.9, terrænregulering).
pkt.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.

13

Dette skal desuden sammenholdes med at der allerede i dag findes en sikker krydsning i form af en stibro
over Ny Nibevej, vest for Digtervejen. Målt fra krydset Birke Allé og Digtervejen til skolen er ruten over
stibroen ca 500 meter længere.
Delvist imødekommet
I løbet af processen har der været en god dialog om planens fokusområder og disponering, der har haft
indflydelse på planens endelige udformning. Nærværende indsigelse indeholder dermed også forhold der
tidligere er blevet diskuteret, men som her bliver synliggjort.
SV: Vedr. pkt.6.2 Adgang til altan/opholdshave
Delvist imødekommet
Bestemmelsen har til formål at sikre alle i etageboligerne (også hjørnebebyggelsen i 7 etager) har adgang til
opholdsareal af privat karakter. For de boliger der ikke har egen altan skal der være adgang til opholdsareal
på tagterrasse eller lignende, således de har et supplement til det udlagte fælles opholdsareal i den tidligere
grusgrav.
Anbefaling. Teksten præciseres, men bevarer intentionen om opholdsarealer af mere privat karakter
tilknyttet etageboligerne, dog lempes på kravet om egen altan i forbindelse med den enkelte bolig.
Dette kan udmøntes i pkt. 6.2 Facadeprincipper, variation, der tilføjes en undtagelsesbestemmelse for
Byggefelt A1 vedrørende altan eller privat opholdshave: ”For byggefelt A1 gælder dog at boliger kan opføres
uden altan/privat opholdshave såfremt beboerne har adgang til en større fælles tagterrasse”
pkt.7.5 Fælles udendørs opholdsarealer
Imødekommet
Bestemmelsen pkt. 7.5 - C1 afstemmes med pkt. 7.9 således at, bestemmelserne bliver enslydende
pkt.8.1 Vejadgang
Delvist imødekommet

x x x

x

pkt.8.4 Parkering
Parkering på terræn
Parkering på terræn skal anlægges med græsarmering
o.l.
Græsarmering bør ændres til permeabelbelægning da
der findes mange typer
pkt.10.1 Støj fra trafik
Der bør tilføjes, at kommunen er indstillet på at
behandle projektet som ”huludfyldning” jf.
kommentarer fra intern høring.
pkt.6.2 Facadeprincipper, variation (parkering)
Hvis parkering skal integreres i bebyggelsen (pkælder), skal det være en sammenhængende
konstruktion så man optimere udnyttelsen af arealet.
Flere op/nedkørsler vil også ødelægge oplevelsen af
de nærrekreative forarealer.
pkt.8.4 Parkering på terræn
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.

Udgangspunkt for vejbetjeningen af området er via den eksisterende indkørsel fra Digtervej mellem de to
ejendomme.
Ift. vejadgang fra Hobrovej er der risiko for, at området kan bruges som smutvej og at der dermed utilsigtet vil
komme en færdsel af gennemkørende biler, uden ærinde i området.
Idét der er tale om eksisterende lovlig anvendelse er det ikke noget der skal præciseres i lokalplanen, da
kommunen ikke uden videre kan ophæve vejret til privat ejendom med lovlig anvendelse, og kravet bliver
således først relevant på det tidspunkt lokalplanens intentioner realiseres. For at skabe klarhed om hvorledes
lokalplanen sikrer en nedtrapning af randbebyggelsen ift. eksisterende villabebyggelser/naboejendomme og
for at sikre et grønt område ud mod Hobrovej og dermed buffer afstand mellem randbebyggelse er det
nødvendigt at beskrive enten/eller forhold.
Anbefaling. I pkt. 7.6 Øvrige arealer tilføjes: ”Det grønne areal skal være minimum 15 meter bredt”. I
hjælpeteksten Ad. 7.6 tilføjes desuden: Såfremt villaen inden for lokalplanområdet ikke nedrives men bevares
som eksisterende lovlig anvendelse, skal det grønne areal på min 15 meters bredde fortsat etableres syd for
randbebyggelsen som buffer mod tilstødende villaejendom, hvilket i praksis betyder byggefeltet ikke kan
udnyttes i sin fulde udstrækning.”
I pkt. 12 Betingelser for ibrugtagning, tilføjes at: ” en forudsætning for ibrugtagning af den sydligste del af
byggeri i byggefelt A2 langs Hobrovej er, at det grønne areal på minimum 15 meters bredde mellem
randbebyggelsen og villabebyggelsen er etableret.”
SV: pkt.4.1 og 8.4 Parkering, permeabel belægning
Ikke Imødekommet
Teksten ændres ikke idet der netop står ”græsarmering o.l.” dvs. lignende permeabel belægning med grønt
præg.

SV: pkt.10.1 Støj fra trafik
Delvist imødekommet
I kommuneplanens retningslinjer er beskrevet at vi ikke ønsker planlægning for boliger hvor støjpåvirkningen
overstiger 68 dB. Dette står ofte i konflikt med byudviklingsstrategien om at udvikle Aalborg til en tæt,
bæredygtig by. I det igangværende arbejde med kommuneplanrevision 2017 arbejdes der pt. på reviderede
retningslinjer, hvor kommunen tydeliggør hvor der kan tillades boligbyggeri på trods af et støjniveau over 68
dB. Dette vil kunne tillades på meget få, prioriterede vejstrækninger, hvis der sikres 46 dB indendørs i alle sove
pkt.8.4 Parkering
Parkering skal etableres som fællesparkering for hvert og opholdsrum med åbne vinduer samt 58 dB på alle de primære, udendørs opholdsarealer. Lokalplanen for
Digtervej lever op til de kriterier. Teksten præciseres således at der redegøres for at der afviges fra
område. – bestemmelsen bør udgå
miljøstyrelsens vejledende grænseværdier i skel og facade, såfremt grænseværdier i boligernes opholdsrum
(46 dB) og opholdsarealer (58 dB) er overholdt, jfr. kommunens praksis om huludfyldning.
pkt.6.4 Randbebyggelse, A2 – (base)
Stueetagen skal fremstå som en base, hvormed –
Kommunen anbefaler at pkt. 10.1 tilføjes følgende, i overensstemmelse med miljøvurderingen: "Af den
stueetagen kan have en større bygningsdybde jf.
foreløbige støjberegning fremgår det, at bebyggelsens facader mod Hobrovej og Nibevej vil være påvirket af
pkt.. 5.5
støj, der ligger over de gældende grænseværdier, på op til 74 dB. Bebyggelsen skal udformes så
Skal bør skiftes ud med kan.
støjpåvirkningen ikke overstiger 58 dB på udendørs opholdsarealer samt 46 dB i alle indendørs opholdsrum
med åbne vinduer. I disponeringen af bebyggelsen, valget af facadeløsninger, materialer og placering af åbne
altaner skal der derfor tages særligt hensyn til at sikre gode opholdskvaliteter såvel i boligerne som på de
pkt.7.6 Øvrige arealer (vejtræer internt)
Det østlige træ langs vejen a-b skal fjernes fra bilag 2 udendørs opholdsarealer for overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier på de primære
facader. Dette skal dokumenteres i forbindelse med byggeansøgning. Kommunen vurderer ikke arealerne på
da det kommer i konflikt med vejarealet. Det
facadens yderside eller ved starten af stien mod øst som værende primære. De centrale arealer samt
fremgår heller ikke af illustrationsplanen, bilag 3.
pkt.4.1 Udstykning
Ved udstykning skal sikres, at parkering etableres som
fællesparkering for brugere og beboere i
lokalplanområdet, som beskrevet i pkt.. 8.4
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pkt.7.9 Terrænregulering (særbestemmelse for sti cd)
Det foreslås at formuleringen suppleres med:
”…. Ikke ske terrænregulering ud over +/- 0,5 m i
forhold til eksisterende terræn uden kommunens
tilladelse”.

facaderne ind mod gården, vurderes derimod at kunne udformes således at de lever op til Miljøstyrelsens
vejledninger."
pkt.6.2 Facadeprincipper, variation (Parkering)
Delvist imødekommet
Bestemmelsen henviser til principper om variation i facaden.
Anbefaling: Teksten præciseres således at, det tydeligt fremgår at der er tale om facadeudtryk og derfor ikke
relaterer sig til en gennemgående parkeringskælder.
I hjælpeteksten Ad. 62 tilføjes: ”Bestemmelsen vedrører bebyggelsens facadeudtryk. Såfremt parkering
udføres i flere etager skal principperne om facadeudtryk opfyldes. For parkering under terræn (p-kælder) er
der intet til hinder for en gennemgående konstruktion.”
pkt.8.4 Parkering på terræn
Imødekommet
Aalborg Kommunes parkeringsnorm skal overholdes, dvs. at der skal etableres de parkeringspladser som
områdets anvendelser udløser (for etageboliger 1,5 parkeringspladser, for tæt lav 1,5 parkeringspladser og for
erhverv 1 parkeringsplads pr. 100m2.)
Flere henvendelser drejer sig om bestemmelsen om maks. parkering på terræn, der opfattes som en lempelse
af parkeringskravet. Dette er ikke tilfældet. I stedet er det et styringsredskab til at sikre at der opnås en
balance mellem areal til parkering og grønne/rekreative områder. Såfremt den planlagte anvendelse udløser
et større behov i forhold til parkeringsnormen, skal yderligere parkeringspladser etableres i konstruktion (ikke
optage plads på terræn) eller alternativt skal mængden af eksempelvis boliger inden for området nedjusteres,
således antallet af nødvendige parkeringspladser ligeledes mindskes.
I delområde A må der maks. etableres 130 parkeringspladser på terræn. Såfremt anvendelsen (antallet af
boliger) udløser et større behov skal yderligere parkeringspladser etableres under terræn eller i konstruktion i
byggefelt A2, evt. som kælder.
I udkastet til lokalplanen var angivet, at der maksimalt kunne etableres 200 parkeringspladser i terræn.
Udvalget, og senere byrådet, valgte at reducere dette til 130 idét der var en opfattelse af, at der ikke var
tilstrækkeligt med nærrekreative arealer. Før parkeringsarealerne på terræn blev reduceret var der grønne
områder på planen svarende til ca. 40% af grundarealet – indregnet i dette er grusgraven, ophold omkring
parkeringsklynger samt nærrekreative opholdsarealer inden for byggefelterne, hvor lokalplanen kun stiller
krav om 25%. Samtidigt har flere borgere i høringsperioden udtrykt bekymring om hvorvidt der er parkering
nok. På den baggrund vurderer Kommunen at en forøgelse af antallet af parkeringspladser i område A til 180
pladser på terræn er rimelig. I den forbindelse justeres signaturen på Kortbilag 2 således at, det fremgår at
gårdarealet indenfor byggefeltet udformes som nærrekreativt areal, der hvor bygningen ikke udfylder hele
byggefeltets dybde, til tydeliggørelse af lokalplanens bestemmelser. I forlængelse af Calums indsigelse (9)
foreslås at antallet af parkeringspladser på terræn opjusteres til 180 parkeringspladser.
Anbefaling: For delområde A justeres antallet af parkeringspladser på terræn fra maks. 130 til 180.
I udkastet til lokalplanen var angivet, at der maksimalt kunne etableres 200 parkeringspladser i terræn.
Udvalget, og senere byrådet, valgte at reducere dette til 130 idét der var en opfattelse af, at der ikke var
tilstrækkeligt med nærrekreative arealer. Før parkeringsarealerne på terræn blev reduceret var der grønne
områder på planen svarende til ca. 40% af grundarealet – indregnet i dette er grusgraven, ophold omkring
parkeringsklynger samt nærrekreative opholdsarealer inden for byggefelterne, hvor lokalplanen kun stiller
krav om 25%. Samtidigt har flere borgere i høringsperioden udtrykt bekymring om hvorvidt der er parkering
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nok. På den baggrund vurderer Kommunen at en forøgelse af antallet af parkeringspladser i område A til 180
pladser på terræn er rimelig. Det medfører en justering af kortbilag 2 således at,
 det tydeligt fremgår at gårdarealet inden for byggefeltet udformes som nærrekreativt areal, der hvor
bygningen ikke udfylder hele byggefeltets dybde, til tydeliggørelse af planens bestemmelser
 at parkeringsklynger i kombination med grønne elementer fremgår som princip og ikke som endelig
form (vist som cirkler i lokalplanforslaget).
Såfremt anvendelsen (antallet af boliger) udløser et større behov end de 180 parkeringspladser på
terræn skal yderligere parkeringspladser fortsat etableres under terræn eller i konstruktion i
byggefelt A2.
I hjælpeteksten Ad. 8.4 tilføjes desuden følgende beskrivelse: ”Parkering skal anlægges i klynger, der skaber
en helhed og indgår som en del af områdets begrønning og rekreative udtryk. I område A skal klyngerne
medvirke til at opbryde randbebyggelsens lange forløb og derfor skal parkering på terræn udformes som ikkerektangulære flader, for at spille op imod den lange randbebyggelse, i princippet som vist på kortbilag 2 Arealanvendelse. Hovedprincippet er at parkering kombineres med rekreative arealer i form af kiler eller
indsnit, således kanten opbrydes, og de grønne arealer fletter sammen med parkeringsklyngerne og på den
måde modvirker ”city syd” æstetik. (Evt. indsættes diagrammatisk eksempel: organisk, asymmetrisk og
jigsaw).”
pkt.4.1 Udstykning – Fællesparkering
Imødekommet
Der menes klynger (sammenhængende parkeringsarealer) – ikke fællesparkering, skal opføres i takt med
bebyggelsen
Anbefaling: I pkt. 4.1 og 8.4 Parkering konsekvensrettes formuleringen: ”fælles parkering” til
”parkeringsklynger, i princippet som vist på kortbilag 2- Arealanvendelse.”
pkt.6.4 Randbebyggelse, A2 – (base)
Imødekommet
Anbefaling: I pkt. 6.4 Randbebyggelsen, A2 ændres bestemmelsen stueetagen ”skal” til ”kan” fremstå som
base.
pkt.7.6 Øvrige arealer (vejtræer internt)
Ikke Imødekommet
I processen er udpeget 4 træer langs vejen som bevaringsværdige, dvs. disse skal erstattes hvis ikke de
bevares. Allé træerne vurderes at give en god afskærmning af parkeringsarealet og derfor ændres
bestemmelsen ikke.
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Bo Lyhne Andersen m.fl.,
Birke Alle 12,
9200 Aalborg SV

Kommentar og bekymringer til lokalplan
Se Vedhæftet fil, hvor vores undringer og spørgsmål
er opstillet.
Spørgsmål – facade og målgruppe

pkt.7.9 Terrænregulering (særbestemmelse for sti c-d)
Imødekommet
Anbefaling: I pkt. 7.9 tilføjes: ”uden kommunens tilladelse”
Taget til efterretning
SV vedr. Byudviklingsplan
Lokalplanen er en udmøntning af byudviklingsplanen for Skalborg og ligger ligeledes i tråd med
kommuneplanens hovedstruktur og byudviklingsprincipper. Lokalplanen udgør én af flere planer for
omdannelsesområder udpeget i byudviklingsplanen.
Lokalplanen muliggør:

16

x x x x

x x x

x x x x

Spørgsmål - vedr. Miljøstyrelsens grænseværdier for
støj

-

Spørgsmål - Hvorfor nævnes der et 8 etagers byggeri i
støjnotatet?
Spørgsmål - Hvem er det, man tager hensyn til ved
byggeriet?
Spørgsmål - Hvorfor ønsker man at bebygge en
bakketop med et 7 etagers byggeri? (frem for grøn
bakketop)
Forslag: Bedre forhold for bløde trafikanter, Bygge
gangbroer eller –tunneller
Forslag: Bygge i maksimalt 3 etagers højde
Forslag: Etablere fritidsaktiviteter i samme byggeri

-

en ønsket omdannelse og fortætning af byen med nye boliger og nye boligtyper, der imødekommer
en efterspørgsel på boliger som alternativ/afløser til parcelhuset.
en sammenbinding af bydelen, med udlægning af en offentlig sti fra Hobrovej til Digtervejen, og
herfra videre til Drastrupkilen
realisering af grønne indfaldsveje, med en tilbagerykning af facaden i tillæg til vejbyggelinjen og
bestemmelser vedrørende beplantning
mere grønt i Skalborg gennem omdannelse af den gamle grusgrav, med offentlig adgang
bedre forhold for bløde trafikanter i kraft af den offentlige stiforbindelse samt
gennemgangsmulighed i områdets nordøstlige hjørne ud mod krydset Ny Nibevej/Hobrovej
knudepunkt og nedslag - et prioriteret byudviklingsområde også udpeget i byudviklingsplanen.

SV vedr. målgruppe
Den nye anvendelse vil synliggøre, at området er under udvikling samt understøtte de lokale byfunktioner. De
nye boligtyper vurderes at medvirke til at understøtte et godt og varieret boligudbud i bydelen for alle
aldersgrupper, og tilbyder et alternativ til parcelhuset, for de der ønsker at skifte bolig men blive boende i
området. Lokalplanen ses derfor som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og
kommuneplanen. Lokalplanen kan ikke administrere den konkrete målgruppe. Dog er der ikke tale om almene
boliger men derimod private boliger til enten udlejning eller ejerboliger.
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af uafhængige forespørgsler fra de to ejere af hhv. delområde A og B.
Kommunen vurderer, at forslaget ligger i tråd med byudviklingsplanen for Skalborg, idet den fastholder
blandet anvendelse, på trods af begge projektoplæg fokuserer ensidet på boliger. Dette gøres for at sikre en
fleksibilitet i planen og fordi placeringen vurderes at være strategisk og velegnet til også at rumme
byintegrerbare erhverv.
SV vedr. målgruppe og anvendelse.
I forhold til alternative anvendelser herunder forslaget om at lade området indgå som del af Bydelscenter
Indkildevej henviser kommunen til byudviklingsplanen, der blandt andet har fokus på at styrke det udpegede
lokalcenter på Skalborg Bakke i forhold til udvikling af butikker mm.
Når det er sagt lægger lokalplanens anvendelsesbestemmelser (pkt.3) op til, at området udover boliger også
må indeholde en række byintegrerbare erhverv, der spiller godt sammen med både den infrastrukturelle og
synlige placering samt det eksisterende bydelscenter. I forhold til forslaget om at lade området udlægge til
mere rekreativ anvendelse til gavn for det omkringliggende boligkvarter, vurderer kommunen at det ikke er
realiserbart, idet området er privatejet og det vil kunne medføre et krav om ekspropriation. Desuden ligger
det ikke i tråd med byudviklingsplanens prioriterede områder, samt kommuneplanens generelle
byudviklingsprincipper.
SV vedr. Miljøstyrelsens grænseværdier og SV 5.7, vedr. retningslinjer i kommuneplan:
I kommuneplanens retningslinjer er beskrevet at vi ikke ønsker planlægning for boliger hvor støjpåvirkningen
overstiger 68 dB. Dette står ofte i konflikt med byudviklingsstrategien om at udvikle Aalborg til en tæt,
bæredygtig by. I det igangværende arbejde med kommuneplanrevision 2017 arbejdes der pt. på reviderede
retningslinjer, hvor kommunen tydeliggør hvor der kan tillades boligbyggeri på trods af et støjniveau over 68
dB. Dette vil kunne tillades på meget få, prioriterede vejstrækninger, hvis der sikres 46 dB indendørs i alle sove
og opholdsrum med åbne vinduer samt 58 dB på alle de primære, udendørs opholdsarealer. Lokalplanen for
Digtervej lever op til de kriterier. Teksten præciseres således at der redegøres for at der afviges fra
miljøstyrelsens vejledende grænseværdier i skel og facade, såfremt grænseværdier i boligernes opholdsrum
(46 dB) og opholdsarealer (58 dB) er overholdt, jfr. kommunens praksis om huludfyldning.
Kommunen anbefaler at pkt 10.1 tilføjes følgende, i overensstemmelse med miljøvurderingen: "Af den
foreløbige støjberegning fremgår det, at bebyggelsens facader mod Hobrovej og Nibevej vil være påvirket af
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støj, der ligger over de gældende grænseværdier, på op til 74 dB. Bebyggelsen skal udformes så
støjpåvirkningen ikke overstiger 58 dB på udendørs opholdsarealer samt 46 dB i alle indendørs opholdsrum
med åbne vinduer. I disponeringen af bebyggelsen, valget af facadeløsninger, materialer og placering af åbne
altaner skal der derfor tages særligt hensyn til at sikre gode opholdskvaliteter såvel i boligerne som på de
udendørs opholdsarealer for overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier på de primære
facader. Dette skal dokumenteres i forbindelse med byggeansøgning. Kommunen vurderer ikke arealerne på
facadens yderside eller ved starten af stien mod øst som værende primære. De centrale arealer samt
facaderne ind mod gården, vurderes derimod at kunne udformes således at de lever op til Miljøstyrelsens
vejledninger."
SV vedr. etager i støjrapport:
Lokalplanens område er privatejet. Forud for lokalplanforslaget har der været en længere dialog (ca. 1 år)
med de pågældende ejere.
Lokalplanforslaget er resultatet af denne dialog og er herefter udlagt til offentlig høring (8 uger). I den
periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når
offentlighedsperioden er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle
indsigelser og ændringsforslag. Herefter godkendes planen endeligt.
Den foreløbige støjrapport er en del af dette arbejde og er blevet anvendt til at diskutere støjproblematikken
ud fra det aktuelle videns grundlag. Der har i dialogprocessen været forelagt flere projektforslag, på et
tidspunkt en 8-9 etagers høj hjørnebygning.
SV. vedr. – markering byggeri på bakketoppen: Grøn profil og grønne indfaldsveje
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.
Den overordnede idé er, at ny bebyggelse danner kant mellem de befærdede indfaldsveje og Digterkvarteret.
Bebyggelsesstrukturen udformes dels som en randbebyggelse langs Hobrovej og Ny Nibevej, dels som tæt-lav
bebyggelse i gårdrummet og langs Digtervejen. Randbebyggelsen etableres med et klimaks og arkitektonisk
fikspunkt ved krydset Ny Nibevej/Hobrovej. Herfra nedtrappes bebyggelsens højde og tæthed således, at der
dannes en overgang til Digterkvarterets villabebyggelser.
Parkering må ikke udlægges som fladeparkering langs de omkringliggende veje, da der ønskes en
differentiering fra ”City Syd æstetik” jfr. byudviklingsplanen. Langs de omkringliggende veje udlægges i stedet
grønne områder, der dog er støjbelastede og derfor ikke kan indgå som egentlige opholdsarealer.
For at sikre gode forbindelser for bløde trafikanter til det overordnede vej- og stinet samt gode interne
sammenhænge, forsynes lokalplanområdet med en offentlig sti, som sammenbinder området og skaber
forbindelse mellem Hobrovej og Digtervejen.
Fælles opholdsarealer
Den tidligere grusgrav skal fungere som stort grønt fælles opholdsareal for delområde A, med en offentlig
rekreativ sti gennem området fra Hobrovej til Digtervejen. Denne sti er en del af en større forbindelse forbi
Skalborg Kirke hen til det grønne område ved Birke Allé og videre til Drastrupkilen i det åbne land.
Lokalplanområdets forskellige arealer og områder skal tilkobles denne sti via flere mindre stiforbindelser på
tværs af området. I grusgraven må beplantningen udtyndes ligesom der må etableres ikke-hjemmehørende
arter med formålet om at skabe et ”miniaboret”, dvs. en botanisk samling med eksotiske arter af planter og
træer.
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Med lokalplanen stilles der desuden krav om etablering af mere urbane opholdsarealer i gårdrummet langs
randbebyggelsen i delområde A. Disse skal have et grønt præg og udformes med grønne elementer,
siddemuligheder mv.
I tilknytning til parkeringsklyngerne på terræn etableres desuden nærrekreative arealer i kombination med
parkeringen. Det kan i princippet være i form af grønne ”indsnit” og grønne sammenhænge på tværs af
klyngen eller en kombination, hvor eksempelvis parkering nedsænkes og etableres med et grønt areal ovenpå.
I de grønne kiler i delområde B ud mod Digtervejen skal de ubebyggede arealer fremstå med parkkarakter. I
den sydlige ende af delområdet som ligger ved den overordnede tværgående sti og er dermed forbundet med
grusgravens grønne område, skal der etableres et fælles opholdsareal, indrettet til beboernes behov.
Aalborg Kommune vil fremhæve byens topografi med grønne bakketoppe og grønne indfaldsveje. Derfor har
forarealerne langs Ny Nibevej og Hobrovej særlig strategisk betydning. Langs Ny Nibevej og Hobrovej hæver
terrænet sig som en let skrånende plint, hvorpå bebyggelsen skal placeres. Området er støjbelastet og kan
ikke anvendes som fælles opholdsareal. Med den foreslåede bebyggelse bliver det netop muligt at udmønte
byudviklingsplanens principper om grønne indfaldsveje. Ud over vejbyggelinjen sikrer lokalplanen at
bebyggelsen er rykket yderligere tilbage, for derigennem at fremtidssikre de grønne arealer og beplantning i
tilfælde af en vejudvidelse. For at modvirke beplantningen bliver et "dødt græsareal" er i planen indarbejdet
principper for beplantning der sikre et grønt og frodigt udtryk og opbløder bebyggelsen, se lokalplanens pkt. 7
for nærmere beskrivelse. Kommunen vurderer at det vil være uhensigtsmæssigt at flytte bebyggelsen
yderligere tilbage på grunden, da det vil være på bekostning af rekreative arealer, samt modarbejde
intentionen om at fortætte og markere byen i det trafikale knudepunkt.
Langs de omkringliggende veje skal områdets grønne profil fremstå som en tydelig del af områdets identitet.
Det er hensigten med lokalplanen at sikre en beplantning, der kan understøtte visionen om grønne
indfaldsveje, samt fremhæve byens topografi ved at plante markante træer på bakkerne. Derfor skal der langs
de to indfaldsveje Ny Nibevej og Hobrovej etableres enkelte grupper af karaktergivende træer i
beplantningsfelter, som giver et markant grønt præg til vejrummene og bidrager positivt til byens æstetik.
Trægrupperne knytter sig til bebyggelsens rytme og dermed tilbagespringene i facaderne.
Beplantningen langs indfaldsvejene skaber en sammenhæng på tværs af byen. Samtidig bidrager
beplantningen til en mere "menneskelig skala" i byrummet med det fremtidige store bygningsvolumen og de
store veje. Træerne vil opbløde indtrykket og gøre det mere behageligt, især for fodgængere og cyklister at
færdes der. Desuden vil beplantningen delvist bidrage til en visuel og mental adskillelse fra vejrummet, set fra
beboernes perspektiv. Ud over træerne i beplantningsfelterne skal forarealerne fremstå som et grønt og åbent
areal med græs og varierende beplantning.
Fikspunktet er et vigtigt adgangspunkt til området og fra hjørnet skal der være gennemgang til gårdsiden af
bebyggelsen. Forarealet skal derfor etableres med en forbindelse for gående. Mod hjørnet Hobrovej/Ny
Nibevej skal forarealets udtryk understøtte det arkitektoniske fikspunkt. Arealet er omfattet af oversigtslinjer
og deklarationsareal om ledninger under terræn, hvorfor træer og beplantning med omfattende rodnet ikke
vurderes hensigtsmæssigt her.
SV vedr. bløde trafikanter: Trafik, Digtervejen, Sikker trafik og tunnelløsning
Henvendelsen er ikke direkte forbundet med den konkrete lokalplan, men derimod rettet mod den
eksisterende trafikmængde i bydelen generelt. Kommunen vurderer ikke at lokalplanen udløser et behov for
en ombygning af krydset Ny Nibevej/Digtervejen idet den akkumulerede biltrafik vurderes begrænset og
lysreguleringen Digtervejen/Ny Nibevej bør kunne rumme den øgede mængde biltrafik. Ligeledes vurderer
kommunen ikke at en selvstændig adgang fra området til Ny Nibevej, der i forvejen har mange kryds på
strækningen fra byskiltet til Hobrovej, er en reel løsning på den beskrevne opstuvningsproblematik idet et
yderligere kryds på strækningen ikke vurderes at ville kunne modvirke problematikken.
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Kommunen gennemfører i perioder trafiktællinger og hastighedsmålinger. Det er planlagt at lave
hastighedsmåling på Ny Nibevej umiddelbart efter byskiltet primo 2018. Ligesom samtlige signalreguleringer
pt. undergår en revision ift. trafikmængde og optimering af signalstyringen. Den beskrevne problematik bør i
stedet ses i forbindelse med denne og de overordnede infrastrukturplaner i området.
I forhold til trafikale konflikter i krydset Digtervejen/Ny Nibevej skyldes det for størstedelens vedkommende
ligeud kørende trafik på Ny Nibevej samt hastigheden gennem krydset fra vest. Kommunen vurderer at denne
problematik relaterer sig til de overordnede trafikale problemstillinger i bydelen og ikke er en konsekvens af
den pågældende plan.
Krydset Digtervejen/Ny Nibevej/Lindenborgvej ligger forholdsvis tæt på adgangsvejen til lokalplanområdet, og
vurderes på nuværende videns grundlag at have kapacitet til at håndtere en øget trafikmængde (fra
lokalplanområdet). Tilbagestuvning og nedsat fremkommelighed hænger sammen med kapaciteten i
nabokrydset Hobrovej/Ny Nibevej. Kommunen er pt. i gang med at gennemgå samtlige signalreguleringer
med henblik på at få et aktuelt billede af trafikken i de enkelte kryds med henblik på en evt. justering af
signalerne, som således også kan optimere kapaciteten i krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Den beskrevne
problematik relaterer sig dermed mere til de overordnede infrastrukturplaner end den konkrete lokalplan.
Kommunen gennemfører i perioder trafiktællinger og hastighedsmålinger. Signalreguleringer tilpasses
gradvist de aktuelle trafikstrømme, hvilket kommunen gør løbende og observationerne omkring indstillingen
af signalanlægget tages med i det videre arbejde. Det er planlagt at lave hastighedsmåling på Ny Nibevej
umiddelbart efter byskiltet primo 2018. Den beskrevne problematik bør derfor ses i forbindelse med denne og
de overordnede infrastrukturplaner i området.
En ny tunnel under Ny Nibevej vil være en meget omkostningstung løsning, der vil kræve et større areal på
begge sider af Ny Nibevej for gennemførelse. For også at tilgodese cyklister skal en eventuel tunnel udføres
med rampeanlæg eller nedsænkning af stien på begge sider af vejen, for at gøre den bedre egnet til cykeltrafik
end den eksisterende tunnel ved Indkilde Auto. En tunnelløsning har udover det økonomiske aspekt også
andre ulemper, i forhold til terrænforskelle og tryghed, hvilket skal indgå i overvejelserne såfremt en evt. fysik
løsning skal overvejes. Dette set i lyset af at der allerede i dag findes en sikker krydsning i form af en stibro
over Ny Nibevej, vest for Digtervejen. Målt fra krydset Birke Allé og Digtervejen til skolen er ruten over
stibroen ca 500 meter længere.
SV vedr. forslag om lavere bygningshøjde (Bygningshøjde og Disponering)
Lokalplanen udlægger området til blandet bolig og erhverv med både etageboliger og rækkehusbebyggelse.
Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesstruktur, hvor den højeste bygning (7 etager i maks. 30 meters
højde) placeres decentralt ud mod krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Langs Ny Nibevej og Hobrovej placeres en
randbebyggelse, der varierer i højden 2-5 etager (maks. 20 meter). Langs Digtervejen og Hobrovej nedtrappes
bebyggelsen, hvilket giver en skalamæssig overgang fra etageboliger til rækkehuse mod det tilstødende
villakvarter.
Skalborg Kirke vil langs Digtervejen fortsat fremtræde markant, da den udgør den højeste bygning (tårnet er
ca. 22 meter).
Randbebyggelsen er disponeret således at, den har funktion af støjskærm. Hermed opnås gode
opholdskvaliteter i det indre gårdrum, noget kommunen ikke vurderer vil kunne løses tilfredsstillende med en
mere åben og lav struktur. Dertil kommer placeringen ved et infrastrukturelt knudepunkt og nærhed til
bydelscenter, der taler for en omdannelse og øget bebyggelsesgrad netop her. De nye boligtyper vurderes at
medvirke til at understøtte et godt og varieret boligudbud i bydelen for alle aldersgrupper, og tilbyder et
alternativ til parcelhuset for de der ønsker at skifte bolig men blive boende i området. Lokalplanen ses derfor
som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og kommuneplanen.
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03-09-2017

Øget trafik
Malene Nedergaard
Jensen,
Se Vedhæftet fil, for indsigelse til lokalplanen.
Johan Skjoldborgs Vej 16, Indsigelsen omhandler:
9200 Aalborg SV
Øget trafikbelastning og bløde trafikanter:
Bekymring vedr. trafikmængde, kødannelse ved
krydset Digtervejen/Ny Nibevej samt skolebørns
færdsel i området

Bebyggelsen er i lokalplanen disponeret ud fra et princip om at blive nedtrappet i både højde og tæthed i
forhold til den eksisterende bebyggelse og de grønne områder. Parkering og grønne opholdsarealer placeres
mellem randbebyggelsen og tilstødende ejendomme, og fungerer dermed som yderligere buffer. Kommunen
vurderer derfor, at der er skabt en harmonisk overgang mellem eksisterende og nye bebyggelser. Samtidig
etableres der ud mod de store infrastrukturanlæg en bebyggelse, der modsvarer rummets skala og giver det
rumlig form, i modsætning til udflydende parkeringsarealer, der præger særligt omkring city syd dominerer
bybilledet.
Taget til efterretning
SV vedr. trafikmængde:
Lokalplanen åbner op for at bygge ca. 200 boliger, enten som etagebyggeri eller som rækkehuse. Dette
afføder et parkeringsbehov, der skal indeholdes i planen, uden at gå på kompromis med de rekreative og
grønne visioner for området.

På den anden side vil omdannelsen af området også bidrage til en forøgelse af trafikken på Digtervej og i
krydset Ny Nibevej/Digtervej. Den akkumulerede effekt vurderes dog at være begrænset set i et
helhedsperspektiv.
Det forventes, at den nye byggemulighed genererer ca. 630 ekstra ture på et døgn. Det skal ses i forhold til, at
Flytning af udkørsel: Forslag om at lade området have
der med den nuværende anvendelse potentielt har været op til 200 arbejdspladser i området.
udkørsel til Ny Nibevej i stedet
Parkering: bekymring vedr. parkeringsnorm for
området
Tung trafik i forbindelse med byggeriet
Bekymring vedr. tung trafik ifbm. byggeriet

Det forventes, at ca. 10 % af de samlede daglige 630 ture fra området sker i spidstimen om morgenen og
yderligere ca. 10 % af turene af de samlede daglige ture sker i spidstimen om eftermiddagen. De øvrige ture er
fordelt ud over resten af døgnet.
Adgangen til området skal ske via Digtervejen, som må forventes at modtage en øget trafikmængde i forhold
til den nuværende situation. Det er beregnet, at dette ikke vil skabe væsentlige afviklingsproblemer på
Digtervejen og evt. opstuvning som følge af øget trafik vil primært påvirke området internt.
Kommunen kigger uafhængigt af denne lokalplan løbende på bl.a. at forbedre trafikafviklingen i bydelens
kryds. I forhold til trafikudviklingen generelt henvises til kommunens vejudbygningsplan, der blandt andet
hænger sammen med den planlagte 3. Limfjordsforbindelse, Skelagervejs forlængelse mm. Det vurderes at
nærværende plan ikke i sig selv giver anledning til at fremskynde planlagte projekter eller generere nye.
SV vedr. trafikale konflikter: Signalregulering Ny Nibejve/Digtervejen
I forhold til trafikale konflikter i krydset Digtervejen/Ny Nibevej skyldes det for største delens vedkommende
ligeud kørende trafik på Ny Nibevej samt hastigheden gennem krydset fra vest. Kommunen vurderer at denne
problematik relaterer sig til de overordnede trafikale problemstillinger i bydelen og ikke er en konsekvens af
den pågældende plan.
Krydset Digtervejen/Ny Nibevej/Lindenborgvej ligger forholdsvis tæt på adgangsvejen til lokalplanområdet, og
vurderes på nuværende videns grundlag at have kapacitet til at håndtere en øget trafikmængde (fra
lokalplanområdet). Tilbagestuvning og nedsat fremkommelighed hænger sammen med kapaciteten i
nabokrydset Hobrovej/Ny Nibevej. Kommunen er pt. i gang med at gennemgå samtlige signalreguleringer
med henblik på at få et aktuelt billede af trafikken i de enkelte kryds med henblik på en evt. justering af
signalerne, som således også kan optimere kapaciteten i krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Den beskrevne
problematik relaterer sig dermed mere til de overordnede infrastrukturplaner end den konkrete lokalplan.
Kommunen gennemfører i perioder trafiktællinger og hastighedsmålinger. Signalreguleringer tilpasses
gradvist de aktuelle trafikstrømme, hvilket kommunen gør løbende og observationerne omkring indstillingen
af signalanlægget tages med i det videre arbejde. Det er planlagt at lave hastighedsmåling på Ny Nibevej
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umiddelbart efter byskiltet primo 2018. Den beskrevne problematik bør derfor ses i forbindelse med denne og
de overordnede infrastrukturplaner i området.
SV vedr. skolebørn og bløde trafikanter:
Henvendelsen vedrører bløde trafikanter i området og er ikke direkte forbundet med den konkrete lokalplan,
men derimod rettet mod trafiksikkerheden for bløde trafikanter generelt i bydelen. Kommunen vurderer at de
trafiksikkerhedsmæssige udfordringer relaterer sig til bydelen på et overordnet plan og løsningsforslag, så
som bygning af ny tunnel under Ny Nibevej, krydsombygning og indskrænkning af trafik i området generelt,
ligger uden for lokalplanens råderum og de krav der kan stilles til den enkelte bygherre.
I forbindelse med byudviklingsplan for Skalborg udførtes i 2016 i samarbejde med Sofiendalskolen et projekt
om tryghed i tunellen under Hobrovej. Dette arbejde forventes opfulgt af et statusmøde mellem
Sofiendalskolen og Aalborg Kommune. I forbindelse med lokalplanen for Sofiendal Enge, er ligeledes
kommenteret på skoletrafikken og peget på mangel af sikre skoleveje. Med yderligere planer på vej i bydelen
vil kommunen i 2018 derfor indgå en dialog med Sofiendalskolen vedr. muligheder og adfærdsmønstre, der
kan forbedre vilkårene for skolebørn og forbedre trygheden og ved selvstændig færdsel til og fra skole. Inden
for lokalplanens område etableres flere stiforbindelser i eget tracé, herunder offentlig sti mellem Hobrovej og
Digtervejen samt passage gennem byggefeltet A1 ud mod krydset Ny Nibevej/Hobrovej. Disse vil indgå i
dialogen om hvilke ruter til Sofiendalskolen der skal prioriteres.
SV vedr. flytning af udkørsel, (Digtervejen):
Henvendelsen er ikke direkte forbundet med den konkrete lokalplan, men derimod rettet mod den
eksisterende trafikmængde i bydelen generelt. Kommunen vurderer ikke at lokalplanen udløser et behov for
en ombygning af krydset Ny Nibevej/Digtervejen idet den akkumulerede biltrafik vurderes begrænset og
lysreguleringen Digtervejen/Ny Nibevej bør kunne rumme den øgede mængde biltrafik. Ligeledes vurderer
kommunen ikke at en selvstændig adgang fra området til Ny Nibevej, der i forvejen har mange kryds på
strækningen fra byskiltet til Hobrovej, er en reel løsning på den beskrevne opstuvningsproblematik idet et
yderligere kryds på strækningen ikke vurderes at ville kunne modvirke problematikken.
Kommunen gennemfører i perioder trafiktællinger og hastighedsmålinger. Det er planlagt at lave
hastighedsmåling på Ny Nibevej umiddelbart efter byskiltet primo 2018. Ligesom samtlige signalreguleringer
pt. undergår en revision ift. trafikmængde og optimering af signalstyringen. Den beskrevne problematik bør i
stedet ses i forbindelse med denne og de overordnede infrastrukturplaner i området.
SV vedr. Parkering:
Aalborg Kommunes parkeringsnorm skal overholdes, dvs. at der skal etableres de parkeringspladser som
områdets anvendelser udløser (for etageboliger 1,5 parkeringspladser, for tæt lav 1,5 parkeringspladser og for
erhverv 1 parkeringsplads pr. 100m2.)
Flere henvendelser drejer sig om bestemmelsen om maks. parkering på terræn, der opfattes som en lempelse
af parkeringskravet. Dette er ikke tilfældet. I stedet er det et styringsredskab til at sikre at der opnås en
balance mellem areal til parkering og grønne/rekreative områder. Såfremt den planlagte anvendelse udløser
et større behov i forhold til parkeringsnormen, skal yderligere parkeringspladser etableres i konstruktion (ikke
optage plads på terræn) eller alternativt skal mængden af eksempelvis boliger inden for området nedjusteres,
således antallet af nødvendige parkeringspladser ligeledes mindskes.
SV: vedr. tung trafik i forbindelse med byggeriet
I forhold til miljøregulering af de midlertidige aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde bliver det
i Aalborg Kommune reguleret af den Kommunale forskrift 004.
Forskriften kan findes på Aalborg Kommunes hjemmeside på https://www.aalborg.dk/business/miljoeenergi-og-affald/midlertidige-aktiviteter
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04-09-2017

Ann-Louise Heigl,
Thøger Larsens Vej 11,
9200 Aalborg SV

Krydset ny nibevej/digtervejen
Cykeltunnel eller fartnedsættelse meget før i krydset.
Folk kommer alt for hurtigt fra Nibe og oppe fra
Hobrovej.

I forbindelse med gener fra bygge- og anlægsarbejde såsom støj og støv er det BorgerMiljø som kan
kontaktes. BorgerMiljø kan kontaktes på mail miljoe-front@aalborg.dk eller telefonnr. 99312050.
Taget til efterretning
SV vedr. krydset Ny Nibevej/Digtervejen:
I forhold til trafikale konflikter i krydset Digtervejen/Ny Nibevej skyldes det for største delens vedkommende
ligeud kørende trafik på Ny Nibevej samt hastigheden gennem krydset fra vest. Kommunen vurderer at denne
problematik relaterer sig til de overordnede trafikale problemstillinger i bydelen og ikke er en konsekvens af
den pågældende plan.
Krydset Digtervejen/Ny Nibevej/Lindenborgvej ligger forholdsvis tæt på adgangsvejen til lokalplanområdet, og
vurderes på nuværende videns grundlag at have kapacitet til at håndtere en øget trafikmængde (fra
lokalplanområdet). Tilbagestuvning og nedsat fremkommelighed hænger sammen med kapaciteten i
nabokrydset Hobrovej/Ny Nibevej. Kommunen er pt. i gang med at gennemgå samtlige signalreguleringer
med henblik på at få et aktuelt billede af trafikken i de enkelte kryds med henblik på en evt. justering af
signalerne, som således også kan optimere kapaciteten i krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Den beskrevne
problematik relaterer sig dermed mere til de overordnede infrastrukturplaner end den konkrete lokalplan.
Kommunen gennemfører i perioder trafiktællinger og hastighedsmålinger. Signalreguleringer tilpasses
gradvist de aktuelle trafikstrømme, hvilket kommunen gør løbende og observationerne omkring indstillingen
af signalanlægget tages med i det videre arbejde. Det er planlagt at lave hastighedsmåling på Ny Nibevej
umiddelbart efter byskiltet primo 2018. Den beskrevne problematik bør derfor ses i forbindelse med denne og
de overordnede infrastrukturplaner i området.
Sv vedr. tunnel under Ny Nibevej
En ny tunnel under Ny Nibevej vil være en meget omkostningstung løsning, der vil kræve et større areal på
begge sider af Ny Nibevej for gennemførelse. For også at tilgodese cyklister skal en eventuel tunnel udføres
med rampeanlæg eller nedsænkning af stien på begge sider af vejen, for at gøre den bedre egnet til cykeltrafik
end den eksisterende tunnel ved Indkilde Auto. En tunnelløsning har udover det økonomiske aspekt også
andre ulemper, i forhold til terrænforskelle og tryghed, hvilket skal indgå i overvejelserne såfremt en evt. fysik
løsning skal overvejes. Dette set i lyset af at der allerede i dag findes en sikker krydsning i form af en stibro
over Ny Nibevej, vest for Digtervejen. Målt fra krydset Birke Allé og Digtervejen til skolen er ruten over
stibroen ca 500 meter længere.
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Tine Pedersen

Bekymringer
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

Taget til efterretning
SV vedr. bygningshøjde:
Lokalplanen udlægger området til blandet bolig og erhverv med både etageboliger og rækkehusbebyggelse.
Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesstruktur, hvor den højeste bygning (7 etager i maks. 30 meters
højde) placeres decentralt ud mod krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Langs Ny Nibevej og Hobrovej placeres en
randbebyggelse, der varierer i højden 2-5 etager (maks. 20 meter). Langs Digtervejen og Hobrovej nedtrappes
bebyggelsen, hvilket giver en skalamæssig overgang fra etageboliger til rækkehuse mod det tilstødende
villakvarter.
Skalborg Kirke vil langs Digtervejen fortsat fremtræde markant, da den udgør den højeste bygning (tårnet er
ca. 22 meter).
Randbebyggelsen er disponeret således at, den har funktion af støjskærm. Hermed opnås gode
opholdskvaliteter i det indre gårdrum, noget kommunen ikke vurderer vil kunne løses tilfredsstillende med en
mere åben og lav struktur. Dertil kommer placeringen ved et infrastrukturelt knudepunkt og nærhed til
bydelscenter, der taler for en omdannelse og øget bebyggelsesgrad netop her. De nye boligtyper vurderes at
medvirke til at understøtte et godt og varieret boligudbud i bydelen for alle aldersgrupper, og tilbyder et
alternativ til parcelhuset for de der ønsker at skifte bolig men blive boende i området. Lokalplanen ses derfor
som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og kommuneplanen.
Bebyggelsen er i lokalplanen disponeret ud fra et princip om at blive nedtrappet i både højde og tæthed i
forhold til den eksisterende bebyggelse og de grønne områder. Parkering og grønne opholdsarealer placeres
mellem randbebyggelsen og tilstødende ejendomme, og fungerer dermed som yderligere buffer. Kommunen
vurderer derfor, at der er skabt en harmonisk overgang mellem eksisterende og nye bebyggelser. Samtidig
etableres der ud mod de store infrastrukturanlæg en bebyggelse, der modsvarer rummets skala og giver det
rumlig form, i modsætning til udflydende parkeringsarealer, der præger særligt omkring city syd dominerer
bybilledet.
SV vedr. hensyn til skolevej
Henvendelsen vedrører bløde trafikanter i området og er ikke direkte forbundet med den konkrete lokalplan,
men derimod rettet mod trafiksikkerheden for bløde trafikanter generelt i bydelen. Kommunen vurderer at de
trafiksikkerhedsmæssige udfordringer relaterer sig til bydelen på et overordnet plan og løsningsforslag, så
som bygning af ny tunnel under Ny Nibevej, krydsombygning og indskrænkning af trafik i området generelt,
ligger uden for lokalplanens råderum og de krav der kan stilles til den enkelte bygherre.
I forbindelse med byudviklingsplan for Skalborg udførtes i 2016 i samarbejde med Sofiendalskolen et projekt
om tryghed i tunellen under Hobrovej. Dette arbejde forventes opfulgt af et statusmøde mellem
Sofiendalskolen og Aalborg Kommune. I forbindelse med lokalplanen for Sofiendal Enge, er ligeledes
kommenteret på skoletrafikken og peget på mangel af sikre skoleveje. Med yderligere planer på vej i bydelen
vil kommunen i 2018 derfor indgå en dialog med Sofiendalskolen vedr. muligheder og adfærdsmønstre, der
kan forbedre vilkårene for skolebørn og forbedre trygheden og ved selvstændig færdsel til og fra skole. Inden
for lokalplanens område etableres flere stiforbindelser i eget tracé, herunder offentlig sti mellem Hobrovej og
Digtervejen samt passage gennem byggefeltet A1 ud mod krydset Ny Nibevej/Hobrovej. Disse vil indgå i
dialogen om hvilke ruter til Sofiendalskolen der skal prioriteres.
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Paw Larsen,
Hjortevej 28,
9200 Aalborg SV

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.

Taget til efterretning
SV vedr. sammenhæng med byudviklingsplan:
Lokalplanen er en udmøntning af byudviklingsplanen for Skalborg og ligger ligeledes i tråd med
kommuneplanens hovedstruktur og byudviklingsprincipper. Lokalplanen udgør én af flere planer for
omdannelsesområder udpeget i byudviklingsplanen.

x

x

Lokalplanen muliggør:
 en ønsket omdannelse og fortætning af byen med nye boliger og nye boligtyper, der imødekommer
en efterspørgsel på boliger som alternativ/afløser til parcelhuset.
 en sammenbinding af bydelen, med udlægning af en offentlig sti fra Hobrovej til Digtervejen, og
herfra videre til Drastrupkilen
 realisering af grønne indfaldsveje, med en tilbagerykning af facaden i tillæg til vejbyggelinjen og
bestemmelser vedrørende beplantning
 mere grønt i Skalborg gennem omdannelse af den gamle grusgrav, med offentlig adgang
 bedre forhold for bløde trafikanter i kraft af den offentlige stiforbindelse samt
gennemgangsmulighed i områdets nordøstlige hjørne ud mod krydset Ny Nibevej/Hobrovej
 knudepunkt og nedslag - et prioriteret byudviklingsområde også udpeget i byudviklingsplanen.
SV vedr. bygningshøjde:
Lokalplanen udlægger området til blandet bolig og erhverv med både etageboliger og rækkehusbebyggelse.
Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesstruktur, hvor den højeste bygning (7 etager i maks. 30 meters
højde) placeres decentralt ud mod krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Langs Ny Nibevej og Hobrovej placeres en
randbebyggelse, der varierer i højden 2-5 etager (maks. 20 meter). Langs Digtervejen og Hobrovej nedtrappes
bebyggelsen, hvilket giver en skalamæssig overgang fra etageboliger til rækkehuse mod det tilstødende
villakvarter.
Skalborg Kirke vil langs Digtervejen fortsat fremtræde markant, da den udgør den højeste bygning (tårnet er
ca. 22 meter).
Randbebyggelsen er disponeret således at, den har funktion af støjskærm. Hermed opnås gode
opholdskvaliteter i det indre gårdrum, noget kommunen ikke vurderer vil kunne løses tilfredsstillende med en
mere åben og lav struktur. Dertil kommer placeringen ved et infrastrukturelt knudepunkt og nærhed til
bydelscenter, der taler for en omdannelse og øget bebyggelsesgrad netop her. De nye boligtyper vurderes at
medvirke til at understøtte et godt og varieret boligudbud i bydelen for alle aldersgrupper, og tilbyder et
alternativ til parcelhuset for de der ønsker at skifte bolig men blive boende i området. Lokalplanen ses derfor
som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og kommuneplanen.

15

25

04-09-2017

Lasse Freudendal,
Viggo Barfoeds Vej 11,
9200 Aalborg SV

Trafikpres og byggestil..
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.

Bebyggelsen er i lokalplanen disponeret ud fra et princip om at blive nedtrappet i både højde og tæthed i
forhold til den eksisterende bebyggelse og de grønne områder. Parkering og grønne opholdsarealer placeres
mellem randbebyggelsen og tilstødende ejendomme, og fungerer dermed som yderligere buffer. Kommunen
vurderer derfor, at der er skabt en harmonisk overgang mellem eksisterende og nye bebyggelser. Samtidig
etableres der ud mod de store infrastrukturanlæg en bebyggelse, der modsvarer rummets skala og giver det
rumlig form, i modsætning til udflydende parkeringsarealer, der præger særligt omkring city syd dominerer
bybilledet.
Taget til efterretning
SV vedr. trafikbelastning
Lokalplanen åbner op for at bygge ca. 200 boliger, enten som etagebyggeri eller som rækkehuse. Dette
afføder et parkeringsbehov, der skal indeholdes i planen, uden at gå på kompromis med de rekreative og
grønne visioner for området.
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besvarelser være en gentagelse.
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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..

På den anden side vil omdannelsen af området også bidrage til en forøgelse af trafikken på Digtervej og i
krydset Ny Nibevej/Digtervej. Den akkumulerede effekt vurderes dog at være begrænset set i et
helhedsperspektiv.
Det forventes, at den nye byggemulighed genererer ca. 630 ekstra ture på et døgn. Det skal ses i forhold til, at
der med den nuværende anvendelse potentielt har været op til 200 arbejdspladser i området.
Det forventes, at ca. 10 % af de samlede daglige 630 ture fra området sker i spidstimen om morgenen og
yderligere ca. 10 % af turene af de samlede daglige ture sker i spidstimen om eftermiddagen. De øvrige ture er
fordelt ud over resten af døgnet.
Adgangen til området skal ske via Digtervejen, som må forventes at modtage en øget trafikmængde i forhold
til den nuværende situation. Det er beregnet, at dette ikke vil skabe væsentlige afviklingsproblemer på
Digtervejen og evt. opstuvning som følge af øget trafik vil primært påvirke området internt.
Kommunen kigger uafhængigt af denne lokalplan løbende på bl.a. at forbedre trafikafviklingen i bydelens
kryds. I forhold til trafikudviklingen generelt henvises til kommunens vejudbygningsplan, der blandt andet
hænger sammen med den planlagte 3. Limfjordsforbindelse, Skelagervejs forlængelse mm. Det vurderes at
nærværende plan ikke i sig selv giver anledning til at fremskynde planlagte projekter eller generere nye.
SV vedr. skoletrafik
Henvendelsen vedrører bløde trafikanter i området og er ikke direkte forbundet med den konkrete lokalplan,
men derimod rettet mod trafiksikkerheden for bløde trafikanter generelt i bydelen. Kommunen vurderer at de
trafiksikkerhedsmæssige udfordringer relaterer sig til bydelen på et overordnet plan og løsningsforslag, så
som bygning af ny tunnel under Ny Nibevej, krydsombygning og indskrænkning af trafik i området generelt,
ligger uden for lokalplanens råderum og de krav der kan stilles til den enkelte bygherre.
I forbindelse med byudviklingsplan for Skalborg udførtes i 2016 i samarbejde med Sofiendalskolen et projekt
om tryghed i tunellen under Hobrovej. Dette arbejde forventes opfulgt af et statusmøde mellem
Sofiendalskolen og Aalborg Kommune. I forbindelse med lokalplanen for Sofiendal Enge, er ligeledes
kommenteret på skoletrafikken og peget på mangel af sikre skoleveje. Med yderligere planer på vej i bydelen
vil kommunen i 2018 derfor indgå en dialog med Sofiendalskolen vedr. muligheder og adfærdsmønstre, der
kan forbedre vilkårene for skolebørn og forbedre trygheden og ved selvstændig færdsel til og fra skole. Inden
for lokalplanens område etableres flere stiforbindelser i eget tracé, herunder offentlig sti mellem Hobrovej og
Digtervejen samt passage gennem byggefeltet A1 ud mod krydset Ny Nibevej/Hobrovej. Disse vil indgå i
dialogen om hvilke ruter til Sofiendalskolen der skal prioriteres.
SV vedr. fremtidige beboere, anvendelse
Den nye anvendelse vil synliggøre, at området er under udvikling samt understøtte de lokale byfunktioner. De
nye boligtyper vurderes at medvirke til at understøtte et godt og varieret boligudbud i bydelen for alle
aldersgrupper, og tilbyder et alternativ til parcelhuset, for de der ønsker at skifte bolig men blive boende i
området. Lokalplanen ses derfor som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og
kommuneplanen. Lokalplanen kan ikke administrere den konkrete målgruppe. Dog er der ikke tale om almene
boliger men derimod private boliger til enten udlejning eller ejerboliger.
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af uafhængige forespørgsler fra de to ejere af hhv. delområde A og B.
Kommunen vurderer, at forslaget ligger i tråd med byudviklingsplanen for Skalborg, idet den fastholder
blandet anvendelse, på trods af begge projektoplæg fokuserer ensidet på boliger. Dette gøres for at sikre en
fleksibilitet i planen og fordi placeringen vurderes at være strategisk og velegnet til også at rumme
byintegrerbare erhverv.
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04-09-2017

Tina Røn Christiansen,
Birke Alle 9,
9200 Aalborg SV

Trafikale udfordringer og støjgener
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.

Taget til efterretning
SV vedr. trafikbelastning
Lokalplanen åbner op for at bygge ca. 200 boliger, enten som etagebyggeri eller som rækkehuse. Dette
afføder et parkeringsbehov, der skal indeholdes i planen, uden at gå på kompromis med de rekreative og
grønne visioner for området.
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Afkrydsningerne i kolonnen th. giver et overblik over hvilke temaer der indgår i den enkelte
besvarelse.
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På den anden side vil omdannelsen af området også bidrage til en forøgelse af trafikken på Digtervej og i
krydset Ny Nibevej/Digtervej. Den akkumulerede effekt vurderes dog at være begrænset set i et
helhedsperspektiv.
Det forventes, at den nye byggemulighed genererer ca. 630 ekstra ture på et døgn. Det skal ses i forhold til, at
der med den nuværende anvendelse potentielt har været op til 200 arbejdspladser i området.
Det forventes, at ca. 10 % af de samlede daglige 630 ture fra området sker i spidstimen om morgenen og
yderligere ca. 10 % af turene af de samlede daglige ture sker i spidstimen om eftermiddagen. De øvrige ture er
fordelt ud over resten af døgnet.
Adgangen til området skal ske via Digtervejen, som må forventes at modtage en øget trafikmængde i forhold
til den nuværende situation. Det er beregnet, at dette ikke vil skabe væsentlige afviklingsproblemer på
Digtervejen og evt. opstuvning som følge af øget trafik vil primært påvirke området internt.
Kommunen kigger uafhængigt af denne lokalplan løbende på bl.a. at forbedre trafikafviklingen i bydelens
kryds. I forhold til trafikudviklingen generelt henvises til kommunens vejudbygningsplan, der blandt andet
hænger sammen med den planlagte 3. Limfjordsforbindelse, Skelagervejs forlængelse mm. Det vurderes at
nærværende plan ikke i sig selv giver anledning til at fremskynde planlagte projekter eller generere nye.
SV vedr. fodgængere og cyklister
Henvendelsen vedrører bløde trafikanter i området og er ikke direkte forbundet med den konkrete lokalplan,
men derimod rettet mod trafiksikkerheden for bløde trafikanter generelt i bydelen. Kommunen vurderer at de
trafiksikkerhedsmæssige udfordringer relaterer sig til bydelen på et overordnet plan og løsningsforslag, så
som bygning af ny tunnel under Ny Nibevej, krydsombygning og indskrænkning af trafik i området generelt,
ligger uden for lokalplanens råderum og de krav der kan stilles til den enkelte bygherre.

17

05-09-2017

TL BYG A/S,
Gartnervej 9,
9200 Aalborg SV

Indsigelse til lokalplanen
Hermed kommentarer til lokalplanen på vegne af
bygherre for adressen Digtervejen 9 – 11 se
Vedhæftet fil Indsigelsen omhandler:
pkt.3.1 Arealanvendelse: Konsekvensretning ifht.
Bilag og bestemmelse 5.8, hvor det fremgår at B1 er
etageboliger med vandrette lejlighedsskel.
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I forbindelse med byudviklingsplan for Skalborg udførtes i 2016 i samarbejde med Sofiendalskolen et projekt
om tryghed i tunellen under Hobrovej. Dette arbejde forventes opfulgt af et statusmøde mellem
Sofiendalskolen og Aalborg Kommune. I forbindelse med lokalplanen for Sofiendal Enge, er ligeledes
kommenteret på skoletrafikken og peget på mangel af sikre skoleveje. Med yderligere planer på vej i bydelen
vil kommunen i 2018 derfor indgå en dialog med Sofiendalskolen vedr. muligheder og adfærdsmønstre, der
kan forbedre vilkårene for skolebørn og forbedre trygheden og ved selvstændig færdsel til og fra skole. Inden
for lokalplanens område etableres flere stiforbindelser i eget tracé, herunder offentlig sti mellem Hobrovej og
Digtervejen samt passage gennem byggefeltet A1 ud mod krydset Ny Nibevej/Hobrovej. Disse vil indgå i
dialogen om hvilke ruter til Sofiendalskolen der skal prioriteres.
Delvist imødekommet
I løbet af processen har der været en god dialog om planens fokusområder og disponering, i relation til at ejer
løbende har konkretiseret og justeret skitseprojektet.
SV: vedr. pkt.3.1 Anvendelse, byggefelt B1
Imødekommet
By- og Landskabsforvaltningen anbefaler at bestemmelsen henviser til at byggefelt B1 i praksis er etagebolig
idét der er tale om vandrette lejlighedskel, som også fremgår af bilag 2 – arealanvendelse samt pkt.5.8.

x

x

x

pkt.5.2, 6.6 Byggefelter og facadelinje:
Krav til facadespring, ifht. Byggefeltets dybde gør at
der i B1 er behov for altaner kan overskride
byggefeltets afgrænsning.
pkt.5.8 vedr. knopskydninger:
Knopskydninger som en del af facadevariation
stemmer ikke overens med afstandskrav til facade.
pkt.5.8 vedr. taghældning:
Ønske om lempelse af retning på taghældning.
Formål bag ensrettet taghældning er reference til
kirken, ikke om orienteringen er mod nord eller syd.
pkt.6.1 tagflader afstandskrav og grønne tage:
Der ønskes lempelse.
pkt.8.4 Parkering:
Arealbehov for 65 pladser kan ikke etableres inden
for det på bilag 2 viste areal.

Anbefaling: Teksten præciseres således at det tydeligt fremgår at der i delområde B er tale om både etage
bolig (byggefelt B1, den nordligste bebyggelse) samt rækkehuse (byggefelt B2, de to sydlige bygge felter). I
pkt. 3.1 Anvendelse, ændres opstillingen af hovedanvendelser således at, byggefeltet B1 fremstår som
etagebolig, med vandrette lejlighedsskel i overensstemmelse med bestemmelsen pkt.5.8 og kortbilag 2 Arealanvendelse.
SV: Vedr. pkt.5.2, 6.6 Byggefelter og facadelinje:
Imødekommet
Anbefaling: I pkt.6.6 tilføjes følgende: ”Det kan accepteres at altaner inden for byggefelt B1 kan overskride
byggefeltets afgrænsning.”
SV: Vedr. pkt.5.8 vedr. knopskydninger:
Imødekommet
Bestemmelsen har til formål at sikre knopskydninger som en arkitektonisk undtagelse for højden på 3 etager
som vist på kortbilag 2 –arealanvendelse og illustrationer i bestemmelsen.
Anbefaling: Teksten præciseres ved følgende tilføjelse: ”Enkelte knopskydninger på taget kan indgå som en
del af arkitekturen, såfremt der sikres intern adgang fra den underliggende bolig, og bebyggelsen ikke
overstiger den tilladte højde og etageantal. Knopskydningerne må ikke udgøre mere end 20% af tagfladens
areal”.
SV: Vedr. pkt.5.8 vedr. taghældning (illustration) samt afstand til facade:
Imødekommet
Anbefaling: Billedteksten ændres således den præciserer at alle tage skal hælde samme vej. I billedteksten
slettes hhv. ”nord” og ”syd”. Dette konsekvensrettes ligeledes i pkt.6.1
SV: Vedr. pkt.6.1 tagflader, afstandskrav og hældning:
Delvist imødekommet
For at muliggøre at knopskydninger skal kunne flugte med facadekant fjernes afstandskrav på 2 meter. De
arkitektoniske hensyn ift. taghældning vedrører ikke tagenes orientering mod syd, men blot at tagfladerne
synes ens.
Anbefaling. Afstandskrav for tagterrasser til facadekant ændres fra 2 meter til 1 meter. Desuden
konsekvensrettes ændringen af afstandskrav til facadekant fra 2 meter til 1 meter også i pkt.5.8
Bestemmelsen vedr. ”..ensidig taghældning på mellem 10° og 20° mod nord” ændres til: ”For delområde B
gælder at bebyggelsen skal fremtræde ensartet, med ensidig taghældning for alle byggefelter.”
Note:
Af hensyn til indbliksgener (se indsigelse 24) tilføjes desuden: ”I delområde B må der ikke laves vinduer i øst
gavle, af hensyn til indbliksgener for naboejendomme.”
SV: Vedr. pkt.6.1 tagflader, grønne tage:
Ikke imødekommet
pkt.8.4 Parkering:
Imødekommet
TL-Byg har på vegne af bygherre påpeget at der på kortbilaget ikke er afsat areal nok til de i bestemmelsen
beskrevne parkeringsarealer på terræn. Parkeringsklyngerne PB1 og PB2 på kortbilag 2 – Arealanvendelse
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viser hvorledes parkering i princippet skal placeres. For at imødekomme indsigelsen justeres bilaget således at
parkeringsklyngen PB2 får et større areal. Hermed afstemmes bilaget med bestemmelsen. I forhold til
omdisponeringen af arealet i den sydlige del af område B, i forhold til lokalplanforslaget, sker det på baggrund
af indsigelser til den foreslåede disponering. Oplægget til omdisponeringen har været sendt til afgrænset
naboorientering hos naboer i skel, jfr. Planlovens §27 stk. 2.
I delområde B må i lokalplanen maks. etableres 65 parkeringspladser på terræn dette ændres i bestemmelsen
til 60, i henhold til det konkrete projektforslag. Hermed fastlåses det maksimale antal boliger til 40 (svarende
til 1,5 parkeringsplads pr bolig) såfremt parkering udelukkende etableres på terræn og ikke integreres i
bebyggelsen inden for byggefelter i konstruktion eller under terræn.

18

06-09-2017

Lone Sørensen,
Østervænget 19,
9200 Aalborg SV

Trafik og samhørighed
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.

Anbefaling. Kortbilag 2 – Arealanvendelse: Arealudlægget for parkeringsklyngen PB2 på kortbilaget justeres
således at, det bliver mere retvisende i forhold til lokalplanens bestemmelser, idét rådgiver med skitser har
sandsynliggjort, at det nuværende markerede areal ikke kan rumme 60 parkeringspladser.
Taget til efterretning
SV vedr. byudvikling
Lokalplanen er en udmøntning af byudviklingsplanen for Skalborg og ligger ligeledes i tråd med
kommuneplanens hovedstruktur og byudviklingsprincipper. Lokalplanen udgør én af flere planer for
omdannelsesområder udpeget i byudviklingsplanen.
Lokalplanen muliggør:
 en ønsket omdannelse og fortætning af byen med nye boliger og nye boligtyper, der imødekommer
en efterspørgsel på boliger som alternativ/afløser til parcelhuset.
 en sammenbinding af bydelen, med udlægning af en offentlig sti fra Hobrovej til Digtervejen, og
herfra videre til Drastrupkilen
 realisering af grønne indfaldsveje, med en tilbagerykning af facaden i tillæg til vejbyggelinjen og
bestemmelser vedrørende beplantning
 mere grønt i Skalborg gennem omdannelse af den gamle grusgrav, med offentlig adgang
 bedre forhold for bløde trafikanter i kraft af den offentlige stiforbindelse samt
gennemgangsmulighed i områdets nordøstlige hjørne ud mod krydset Ny Nibevej/Hobrovej
 knudepunkt og nedslag - et prioriteret byudviklingsområde også udpeget i byudviklingsplanen.
SV vedr. trafik:
Lokalplanen åbner op for at bygge ca. 200 boliger, enten som etagebyggeri eller som rækkehuse. Dette
afføder et parkeringsbehov, der skal indeholdes i planen, uden at gå på kompromis med de rekreative og
grønne visioner for området.

På den anden side vil omdannelsen af området også bidrage til en forøgelse af trafikken på Digtervej og i
krydset Ny Nibevej/Digtervej. Den akkumulerede effekt vurderes dog at være begrænset set i et
helhedsperspektiv.
Yderligere er der problemer med lysreguleringerne på Det forventes, at den nye byggemulighed genererer ca. 630 ekstra ture på et døgn. Det skal ses i forhold til, at
der med den nuværende anvendelse potentielt har været op til 200 arbejdspladser i området.
Hobrovej/Indkildevej. Man skal jo spæne af sted for
at nå over, før der er rødt, og de mange (især)
Det forventes, at ca. 10 % af de samlede daglige 630 ture fra området sker i spidstimen om morgenen og
lastbiler gør det til en utryg skolevej. Den fine
yderligere ca. 10 % af turene af de samlede daglige ture sker i spidstimen om eftermiddagen. De øvrige ture er
gangtunnel under Hobrovej, som blev indviet med
fordelt ud over resten af døgnet.
stor opmærksomhed for et par år siden, er igen groet
til i snavs, og alle de fine tiltag er gået i stå, efter man Adgangen til området skal ske via Digtervejen, som må forventes at modtage en øget trafikmængde i forhold
lavede Hobrovej om og inddrog noget af vejen til bus- til den nuværende situation. Det er beregnet, at dette ikke vil skabe væsentlige afviklingsproblemer på
vej (hvilket jeg faktisk synes er en god ide). Det flotte Digtervejen og evt. opstuvning som følge af øget trafik vil primært påvirke området internt.
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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?

Kommunen kigger uafhængigt af denne lokalplan løbende på bl.a. at forbedre trafikafviklingen i bydelens
kryds. I forhold til trafikudviklingen generelt henvises til kommunens vejudbygningsplan, der blandt andet
hænger sammen med den planlagte 3. Limfjordsforbindelse, Skelagervejs forlængelse mm. Det vurderes at
nærværende plan ikke i sig selv giver anledning til at fremskynde planlagte projekter eller generere nye.
SV vedr. bløde trafikanter
Henvendelsen vedrører bløde trafikanter i området og er ikke direkte forbundet med den konkrete lokalplan,
men derimod rettet mod trafiksikkerheden for bløde trafikanter generelt i bydelen. Kommunen vurderer at de
trafiksikkerhedsmæssige udfordringer relaterer sig til bydelen på et overordnet plan og løsningsforslag, så
som bygning af ny tunnel under Ny Nibevej, krydsombygning og indskrænkning af trafik i området generelt,
ligger uden for lokalplanens råderum og de krav der kan stilles til den enkelte bygherre.
I forbindelse med byudviklingsplan for Skalborg udførtes i 2016 i samarbejde med Sofiendalskolen et projekt
om tryghed i tunellen under Hobrovej. Dette arbejde forventes opfulgt af et statusmøde mellem
Sofiendalskolen og Aalborg Kommune. I forbindelse med lokalplanen for Sofiendal Enge, er ligeledes
kommenteret på skoletrafikken og peget på mangel af sikre skoleveje. Med yderligere planer på vej i bydelen
vil kommunen i 2018 derfor indgå en dialog med Sofiendalskolen vedr. muligheder og adfærdsmønstre, der
kan forbedre vilkårene for skolebørn og forbedre trygheden og ved selvstændig færdsel til og fra skole. Inden
for lokalplanens område etableres flere stiforbindelser i eget tracé, herunder offentlig sti mellem Hobrovej og
Digtervejen samt passage gennem byggefeltet A1 ud mod krydset Ny Nibevej/Hobrovej. Disse vil indgå i
dialogen om hvilke ruter til Sofiendalskolen der skal prioriteres.
SV vedr. højde på byggeriet:
Lokalplanen udlægger området til blandet bolig og erhverv med både etageboliger og rækkehusbebyggelse.
Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesstruktur, hvor den højeste bygning (7 etager i maks. 30 meters
højde) placeres decentralt ud mod krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Langs Ny Nibevej og Hobrovej placeres en
randbebyggelse, der varierer i højden 2-5 etager (maks. 20 meter). Langs Digtervejen og Hobrovej nedtrappes
bebyggelsen, hvilket giver en skalamæssig overgang fra etageboliger til rækkehuse mod det tilstødende
villakvarter.
Skalborg Kirke vil langs Digtervejen fortsat fremtræde markant, da den udgør den højeste bygning (tårnet er
ca. 22 meter).
Randbebyggelsen er disponeret således at, den har funktion af støjskærm. Hermed opnås gode
opholdskvaliteter i det indre gårdrum, noget kommunen ikke vurderer vil kunne løses tilfredsstillende med en
mere åben og lav struktur. Dertil kommer placeringen ved et infrastrukturelt knudepunkt og nærhed til
bydelscenter, der taler for en omdannelse og øget bebyggelsesgrad netop her. De nye boligtyper vurderes at
medvirke til at understøtte et godt og varieret boligudbud i bydelen for alle aldersgrupper, og tilbyder et
alternativ til parcelhuset for de der ønsker at skifte bolig men blive boende i området. Lokalplanen ses derfor
som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og kommuneplanen.
Bebyggelsen er i lokalplanen disponeret ud fra et princip om at blive nedtrappet i både højde og tæthed i
forhold til den eksisterende bebyggelse og de grønne områder. Parkering og grønne opholdsarealer placeres
mellem randbebyggelsen og tilstødende ejendomme, og fungerer dermed som yderligere buffer. Kommunen
vurderer derfor, at der er skabt en harmonisk overgang mellem eksisterende og nye bebyggelser. Samtidig
etableres der ud mod de store infrastrukturanlæg en bebyggelse, der modsvarer rummets skala og giver det
rumlig form, i modsætning til udflydende parkeringsarealer, der præger særligt omkring city syd dominerer
bybilledet.
SV vedr. anvendelse:
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I forhold til alternative anvendelser herunder forslaget om at lade området indgå som del af Bydelscenter
Indkildevej henviser kommunen til byudviklingsplanen, der blandt andet har fokus på at styrke det udpegede
lokalcenter på Skalborg Bakke i forhold til udvikling af butikker mm.
Når det er sagt lægger lokalplanens anvendelsesbestemmelser (pkt.3) op til, at området udover boliger også
må indeholde en række byintegrerbare erhverv, der spiller godt sammen med både den infrastrukturelle og
synlige placering samt det eksisterende bydelscenter. I forhold til forslaget om at lade området udlægge til
mere rekreativ anvendelse til gavn for det omkringliggende boligkvarter, vurderer kommunen at det ikke er
realiserbart, idet området er privatejet og det vil kunne medføre et krav om ekspropriation. Desuden ligger
det ikke i tråd med byudviklingsplanens prioriterede områder, samt kommuneplanens generelle
byudviklingsprincipper.
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Aalborg Stift
Stiftsøvrigheden incl.
udtalelse fra
Kirkegårdskonsulent
Mogens B. Andersen,
Thulebakken 1,
9000 Aalborg

Henstilling til kommune vedr. lokalplan 3-6-109
Se Vedhæftet fil
Præcisering af højder langs Digtervejen fra Ny
Nibevej.
Opklaring vedr. parkering

Delvist imødekommet
SV vedr. præcisering af højder langs Digtervejen fra Ny Nibevej.
Lokalplanen udlægger området til blandet bolig og erhverv med både etageboliger og rækkehusbebyggelse.
Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesstruktur, hvor den højeste bygning (7 etager i maks. 30 meters
højde) placeres decentralt ud mod krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Langs Ny Nibevej og Hobrovej placeres en
randbebyggelse, der varierer i højden 2-5 etager (maks. 20 meter). Langs Digtervejen og Hobrovej nedtrappes
bebyggelsen, hvilket giver en skalamæssig overgang fra etageboliger til rækkehuse mod det tilstødende
villakvarter.
Skalborg Kirke vil langs Digtervejen fortsat fremtræde markant, da den udgør den højeste bygning (tårnet er
ca. 22 meter).
Randbebyggelsen er disponeret således at, den har funktion af støjskærm. Hermed opnås gode
opholdskvaliteter i det indre gårdrum, noget kommunen ikke vurderer vil kunne løses tilfredsstillende med en
mere åben og lav struktur. Dertil kommer placeringen ved et infrastrukturelt knudepunkt og nærhed til
bydelscenter, der taler for en omdannelse og øget bebyggelsesgrad netop her. De nye boligtyper vurderes at
medvirke til at understøtte et godt og varieret boligudbud i bydelen for alle aldersgrupper, og tilbyder et
alternativ til parcelhuset for de der ønsker at skifte bolig men blive boende i området. Lokalplanen ses derfor
som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og kommuneplanen.
Bebyggelsen er i lokalplanen disponeret ud fra et princip om at blive nedtrappet i både højde og tæthed i
forhold til den eksisterende bebyggelse og de grønne områder. Parkering og grønne opholdsarealer placeres
mellem randbebyggelsen og tilstødende ejendomme, og fungerer dermed som yderligere buffer. Kommunen
vurderer derfor, at der er skabt en harmonisk overgang mellem eksisterende og nye bebyggelser. Samtidig
etableres der ud mod de store infrastrukturanlæg en bebyggelse, der modsvarer rummets skala og giver det
rumlig form, i modsætning til udflydende parkeringsarealer, der præger særligt omkring city syd dominerer
bybilledet.
SV vedr. Skalborg Kirkes synlighed
I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse er Skalborg Kirkes synlighed i forhold til projektoplæggene blevet
vurderet, hvilket også er redegjort for i lokalplanen. Med den nuværende bebyggelse er der kun glimtvise kig
til kirketårnet fra Hobrovej og Ny Nibevej, hvorfra den opleves som en del af den foranliggende
erhvervsbebyggelse.
Fra vest udgør Skalborg Kirke et mere visuelt pejlemærke på toppen af Skalborg bakke, men kun fra
Digtervejen kan den i dag på nært hold opleves i sin helhed. På den baggrund vurderer kommunen at
disponeringen af bebyggelse og højder tilgodeser kirkens interesser.
SV vedr. redegørelse om parkering
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Aalborg Kommunes parkeringsnorm skal overholdes, dvs. at der skal etableres de parkeringspladser som
områdets anvendelser udløser (for etageboliger 1,5 parkeringspladser, for tæt lav 1,5 parkeringspladser og for
erhverv 1 parkeringsplads pr. 100m2.)
Flere henvendelser drejer sig om bestemmelsen om maks. parkering på terræn, der opfattes som en lempelse
af parkeringskravet. Dette er ikke tilfældet. I stedet er det et styringsredskab til at sikre at der opnås en
balance mellem areal til parkering og grønne/rekreative områder. Såfremt den planlagte anvendelse udløser
et større behov i forhold til parkeringsnormen, skal yderligere parkeringspladser etableres i konstruktion (ikke
optage plads på terræn) eller alternativt skal mængden af eksempelvis boliger inden for området nedjusteres,
således antallet af nødvendige parkeringspladser ligeledes mindskes.
Parkerings delområde A
I delområde A må der maks. etableres 130 parkeringspladser på terræn. Såfremt anvendelsen (antallet af
boliger) udløser et større behov skal yderligere parkeringspladser etableres under terræn eller i konstruktion i
byggefelt A2, evt. som kælder.
I udkastet til lokalplanen var angivet, at der maksimalt kunne etableres 200 parkeringspladser i terræn.
Udvalget, og senere byrådet, valgte at reducere dette til 130 idét der var en opfattelse af, at der ikke var
tilstrækkeligt med nærrekreative arealer. Før parkeringsarealerne på terræn blev reduceret var der grønne
områder på planen svarende til ca. 40% af grundarealet – indregnet i dette er grusgraven, ophold omkring
parkeringsklynger samt nærrekreative opholdsarealer inden for byggefelterne, hvor lokalplanen kun stiller
krav om 25%. Samtidigt har flere borgere i høringsperioden udtrykt bekymring om hvorvidt der er parkering
nok. På den baggrund vurderer Kommunen at en forøgelse af antallet af parkeringspladser i område A til 180
pladser på terræn er rimelig. I den forbindelse justeres signaturen på Kortbilag 2 således at, det fremgår at
gårdarealet indenfor byggefeltet udformes som nærrekreativt areal, der hvor bygningen ikke udfylder hele
byggefeltets dybde, til tydeliggørelse af lokalplanens bestemmelser. I forlængelse af Calums indsigelse (9)
foreslås at antallet af parkeringspladser på terræn opjusteres til 180 parkeringspladser.
Parkering delområde B
TL-Byg har på vegne af bygherre påpeget at der på kortbilaget ikke er afsat areal nok til de i bestemmelsen
beskrevne parkeringsarealer på terræn. Parkeringsklyngerne PB1 og PB2 på kortbilag 2 – Arealanvendelse
viser hvorledes parkering i princippet skal placeres. For at imødekomme indsigelsen justeres bilaget således at
parkeringsklyngen PB2 får et større areal. Hermed afstemmes bilaget med bestemmelsen. I forhold til
omdisponeringen af arealet i den sydlige del af område B, i forhold til lokalplanforslaget, sker det på baggrund
af indsigelser til den foreslåede disponering. Oplægget til omdisponeringen har været sendt til afgrænset
naboorientering hos naboer i skel, jfr. Planlovens §27 stk. 2.
I delområde B må i lokalplanen maks. etableres 65 parkeringspladser på terræn dette ændres i bestemmelsen
til 60, i henhold til det konkrete projektforslag. Hermed fastlåses det maksimale antal boliger til 40 (svarende
til 1,5 parkeringsplads pr bolig) såfremt parkering udelukkende etableres på terræn og ikke integreres i
bebyggelsen inden for byggefelter i konstruktion eller under terræn.
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Formand afd. 4
Bonderupgård, v/ René
Zimmer,
Lindenborgvej 67, 1. th.,
9200 Aalborg SV

Vedr. Lokalplan 3-6-109, Boliger og erhverv,
Digtervejen Nord, Skalborg
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

Taget til efterretning
SV vedr. Bygningshøjde:
Lokalplanen udlægger området til blandet bolig og erhverv med både etageboliger og rækkehusbebyggelse.
Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesstruktur, hvor den højeste bygning (7 etager i maks. 30 meters
højde) placeres decentralt ud mod krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Langs Ny Nibevej og Hobrovej placeres en
randbebyggelse, der varierer i højden 2-5 etager (maks. 20 meter). Langs Digtervejen og Hobrovej nedtrappes
bebyggelsen, hvilket giver en skalamæssig overgang fra etageboliger til rækkehuse mod det tilstødende
villakvarter.
Skalborg Kirke vil langs Digtervejen fortsat fremtræde markant, da den udgør den højeste bygning (tårnet er
ca. 22 meter).
Randbebyggelsen er disponeret således at, den har funktion af støjskærm. Hermed opnås gode
opholdskvaliteter i det indre gårdrum, noget kommunen ikke vurderer vil kunne løses tilfredsstillende med en
mere åben og lav struktur. Dertil kommer placeringen ved et infrastrukturelt knudepunkt og nærhed til
bydelscenter, der taler for en omdannelse og øget bebyggelsesgrad netop her. De nye boligtyper vurderes at
medvirke til at understøtte et godt og varieret boligudbud i bydelen for alle aldersgrupper, og tilbyder et
alternativ til parcelhuset for de der ønsker at skifte bolig men blive boende i området. Lokalplanen ses derfor
som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og kommuneplanen.
Bebyggelsen er i lokalplanen disponeret ud fra et princip om at blive nedtrappet i både højde og tæthed i
forhold til den eksisterende bebyggelse og de grønne områder. Parkering og grønne opholdsarealer placeres
mellem randbebyggelsen og tilstødende ejendomme, og fungerer dermed som yderligere buffer. Kommunen
vurderer derfor, at der er skabt en harmonisk overgang mellem eksisterende og nye bebyggelser. Samtidig
etableres der ud mod de store infrastrukturanlæg en bebyggelse, der modsvarer rummets skala og giver det
rumlig form, i modsætning til udflydende parkeringsarealer, der præger særligt omkring city syd dominerer
bybilledet.
Grundet afstand mellem facader i lokalplanområdet og Bonderupgaard (ca. 60 meter) vurderes påvirkningen
af lysindfaldet at være begrænset.
SV vedr. parkeringsforhold: Trafikbetjening
Aalborg Kommunes parkeringsnorm skal overholdes, dvs. at der skal etableres de parkeringspladser som
områdets anvendelser udløser (for etageboliger 1,5 parkeringspladser, for tæt lav 1,5 parkeringspladser og for
erhverv 1 parkeringsplads pr. 100m2.)
Flere henvendelser drejer sig om bestemmelsen om maks. parkering på terræn, der opfattes som en lempelse
af parkeringskravet. Dette er ikke tilfældet. I stedet er det et styringsredskab til at sikre at der opnås en
balance mellem areal til parkering og grønne/rekreative områder. Såfremt den planlagte anvendelse udløser
et større behov i forhold til parkeringsnormen, skal yderligere parkeringspladser etableres i konstruktion (ikke
optage plads på terræn) eller alternativt skal mængden af eksempelvis boliger inden for området nedjusteres,
således antallet af nødvendige parkeringspladser ligeledes mindskes.
Delområde A
I delområde A må der maks. etableres 130 parkeringspladser på terræn. Såfremt anvendelsen (antallet af
boliger) udløser et større behov skal yderligere parkeringspladser etableres under terræn eller i konstruktion i
byggefelt A2, evt. som kælder.
I udkastet til lokalplanen var angivet, at der maksimalt kunne etableres 200 parkeringspladser i terræn.
Udvalget, og senere byrådet, valgte at reducere dette til 130 idét der var en opfattelse af, at der ikke var
tilstrækkeligt med nærrekreative arealer. Før parkeringsarealerne på terræn blev reduceret var der grønne
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områder på planen svarende til ca. 40% af grundarealet – indregnet i dette er grusgraven, ophold omkring
parkeringsklynger samt nærrekreative opholdsarealer inden for byggefelterne, hvor lokalplanen kun stiller
krav om 25%. Samtidigt har flere borgere i høringsperioden udtrykt bekymring om hvorvidt der er parkering
nok. På den baggrund vurderer Kommunen at en forøgelse af antallet af parkeringspladser i område A til 180
pladser på terræn er rimelig. I den forbindelse justeres signaturen på Kortbilag 2 således at, det fremgår at
gårdarealet inden for byggefeltet udformes som nærrekreativt areal, der hvor bygningen ikke udfylder hele
byggefeltets dybde, til tydeliggørelse af lokalplanens bestemmelser. I forlængelse af Calums indsigelse (9)
foreslås at antallet af parkeringspladser på terræn opjusteres til 180 parkeringspladser.
Delområde B
TL-Byg har på vegne af bygherre påpeget at der på kortbilaget ikke er afsat areal nok til de i bestemmelsen
beskrevne parkeringsarealer på terræn. Parkeringsklyngerne PB1 og PB2 på kortbilag 2 – Arealanvendelse
viser hvorledes parkering i princippet skal placeres. For at imødekomme indsigelsen justeres bilaget således at
parkeringsklyngen PB2 får et større areal. Hermed afstemmes bilaget med bestemmelsen. I forhold til
omdisponeringen af arealet i den sydlige del af område B, i forhold til lokalplanforslaget, sker det på baggrund
af indsigelser til den foreslåede disponering. Oplægget til omdisponeringen har været sendt til afgrænset
naboorientering hos naboer i skel, jfr. Planlovens §27 stk. 2.
I delområde B må i lokalplanen maks. etableres 65 parkeringspladser på terræn dette ændres i bestemmelsen
til 60, i henhold til det konkrete projektforslag. Hermed fastlåses det maksimale antal boliger til 40 (svarende
til 1,5 parkeringsplads pr bolig) såfremt parkering udelukkende etableres på terræn og ikke integreres i
bebyggelsen inden for byggefelter i konstruktion eller under terræn.
SV vedr. trafikafvikling:
Lokalplanen åbner op for at bygge ca. 200 boliger, enten som etagebyggeri eller som rækkehuse. Dette
afføder et parkeringsbehov, der skal indeholdes i planen, uden at gå på kompromis med de rekreative og
grønne visioner for området.
På den anden side vil omdannelsen af området også bidrage til en forøgelse af trafikken på Digtervej og i
krydset Ny Nibevej/Digtervej. Den akkumulerede effekt vurderes dog at være begrænset set i et
helhedsperspektiv.
Det forventes, at den nye byggemulighed genererer ca. 630 ekstra ture på et døgn. Det skal ses i forhold til, at
der med den nuværende anvendelse potentielt har været op til 200 arbejdspladser i området.
Det forventes, at ca. 10 % af de samlede daglige 630 ture fra området sker i spidstimen om morgenen og
yderligere ca. 10 % af turene af de samlede daglige ture sker i spidstimen om eftermiddagen. De øvrige ture er
fordelt ud over resten af døgnet.
Adgangen til området skal ske via Digtervejen, som må forventes at modtage en øget trafikmængde i forhold
til den nuværende situation. Det er beregnet, at dette ikke vil skabe væsentlige afviklingsproblemer på
Digtervejen og evt. opstuvning som følge af øget trafik vil primært påvirke området internt.
Kommunen kigger uafhængigt af denne lokalplan løbende på bl.a. at forbedre trafikafviklingen i bydelens
kryds. I forhold til trafikudviklingen generelt henvises til kommunens vejudbygningsplan, der blandt andet
hænger sammen med den planlagte 3. Limfjordsforbindelse, Skelagervejs forlængelse mm. Det vurderes at
nærværende plan ikke i sig selv giver anledning til at fremskynde planlagte projekter eller generere nye.
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Christoffer Wang,
Ennasvej 7,
9200 Aalborg SV

indsigelse mod høj etage byggeri
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 â€“ 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 â€“ der har desværre været nogle meget
tragiske episoder hvor små børn er druknet â€“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.

Taget til efterretning
SV vedr. bygningshøjder:
Lokalplanen udlægger området til blandet bolig og erhverv med både etageboliger og rækkehusbebyggelse.
Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesstruktur, hvor den højeste bygning (7 etager i maks. 30 meters
højde) placeres decentralt ud mod krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Langs Ny Nibevej og Hobrovej placeres en
randbebyggelse, der varierer i højden 2-5 etager (maks. 20 meter). Langs Digtervejen og Hobrovej nedtrappes
bebyggelsen, hvilket giver en skalamæssig overgang fra etageboliger til rækkehuse mod det tilstødende
villakvarter.
Skalborg Kirke vil langs Digtervejen fortsat fremtræde markant, da den udgør den højeste bygning (tårnet er
ca. 22 meter).
Randbebyggelsen er disponeret således at, den har funktion af støjskærm. Hermed opnås gode
opholdskvaliteter i det indre gårdrum, noget kommunen ikke vurderer vil kunne løses tilfredsstillende med en
mere åben og lav struktur. Dertil kommer placeringen ved et infrastrukturelt knudepunkt og nærhed til
bydelscenter, der taler for en omdannelse og øget bebyggelsesgrad netop her. De nye boligtyper vurderes at
medvirke til at understøtte et godt og varieret boligudbud i bydelen for alle aldersgrupper, og tilbyder et
alternativ til parcelhuset for de der ønsker at skifte bolig men blive boende i området. Lokalplanen ses derfor
som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og kommuneplanen.
Bebyggelsen er i lokalplanen disponeret ud fra et princip om at blive nedtrappet i både højde og tæthed i
forhold til den eksisterende bebyggelse og de grønne områder. Parkering og grønne opholdsarealer placeres
mellem randbebyggelsen og tilstødende ejendomme, og fungerer dermed som yderligere buffer. Kommunen
vurderer derfor, at der er skabt en harmonisk overgang mellem eksisterende og nye bebyggelser. Samtidig
etableres der ud mod de store infrastrukturanlæg en bebyggelse, der modsvarer rummets skala og giver det
rumlig form, i modsætning til udflydende parkeringsarealer, der præger særligt omkring city syd dominerer
bybilledet.
SV vedr. anden anvendelse:
I forhold til alternative anvendelser herunder forslaget om at lade området indgå som del af Bydelscenter
Indkildevej henviser kommunen til byudviklingsplanen, der blandt andet har fokus på at styrke det udpegede
lokalcenter på Skalborg Bakke i forhold til udvikling af butikker mm.
Når det er sagt lægger lokalplanens anvendelsesbestemmelser (pkt.3) op til, at området ud over boliger også
må indeholde en række byintegrerbare erhverv, der spiller godt sammen med både den infrastrukturelle og
synlige placering samt det eksisterende bydelscenter. I forhold til forslaget om at lade området udlægge til
mere rekreativ anvendelse til gavn for det omkringliggende boligkvarter, vurderer kommunen at det ikke er
realiserbart, idet området er privatejet og det vil kunne medføre et krav om ekspropriation. Desuden ligger
det ikke i tråd med byudviklingsplanens prioriterede områder, samt kommuneplanens generelle
byudviklingsprincipper.
SV vedr. grønne områder:
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.
Den overordnede idé er, at ny bebyggelse danner kant mellem de befærdede indfaldsveje og Digterkvarteret.
Bebyggelsesstrukturen udformes dels som en randbebyggelse langs Hobrovej og Ny Nibevej, dels som tæt-lav
bebyggelse i gårdrummet og langs Digtervejen. Randbebyggelsen etableres med et klimaks og arkitektonisk
fikspunkt ved krydset Ny Nibevej/Hobrovej. Herfra nedtrappes bebyggelsens højde og tæthed således, at der
dannes en overgang til Digterkvarterets villabebyggelser.
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Parkering må ikke udlægges som fladeparkering langs de omkringliggende veje, da der ønskes en
differentiering fra ”City Syd æstetik” jfr. byudviklingsplanen. Langs de omkringliggende veje udlægges i stedet
grønne områder, der dog er støjbelastede og derfor ikke kan indgå som egentlige opholdsarealer.
For at sikre gode forbindelser for bløde trafikanter til det overordnede vej- og stinet samt gode interne
sammenhænge, forsynes lokalplanområdet med en offentlig sti, som sammenbinder området og skaber
forbindelse mellem Hobrovej og Digtervejen.
Fælles opholdsarealer
Den tidligere grusgrav skal fungere som stort grønt fælles opholdsareal for delområde A, med en offentlig
rekreativ sti gennem området fra Hobrovej til Digtervejen. Denne sti er en del af en større forbindelse forbi
Skalborg Kirke hen til det grønne område ved Birke Allé og videre til Drastrupkilen i det åbne land.
Lokalplanområdets forskellige arealer og områder skal tilkobles denne sti via flere mindre stiforbindelser på
tværs af området. I grusgraven må beplantningen udtyndes ligesom der må etableres ikke-hjemmehørende
arter med formålet om at skabe et ”miniaboret”, dvs. en botanisk samling med eksotiske arter af planter og
træer.
Med lokalplanen stilles der desuden krav om etablering af mere urbane opholdsarealer i gårdrummet langs
randbebyggelsen i delområde A. Disse skal have et grønt præg og udformes med grønne elementer,
siddemuligheder mv.
I tilknytning til parkeringsklyngerne på terræn etableres desuden nærrekreative arealer i kombination med
parkeringen. Det kan i princippet være i form af grønne ”indsnit” og grønne sammenhænge på tværs af
klyngen eller en kombination, hvor eksempelvis parkering nedsænkes og etableres med et grønt areal ovenpå.
I de grønne kiler i delområde B ud mod Digtervejen skal de ubebyggede arealer fremstå med parkkarakter. I
den sydlige ende af delområdet som ligger ved den overordnede tværgående sti og er dermed forbundet med
grusgravens grønne område, skal der etableres et fælles opholdsareal, indrettet til beboernes behov.
Området er offentligt tilgængeligt men privat ejet. I forhold til sikring af søen vurderer Aalborg Kommune ikke
at det er noget der vedrører lokalplanen og sikring af søer og vandløb er ikke almindelig praksis i kommunen
(se evt. Østerådalen).
SV vedr. fremtidig beboersammensætning, anvendelse:
Den nye anvendelse vil synliggøre, at området er under udvikling samt understøtte de lokale byfunktioner. De
nye boligtyper vurderes at medvirke til at understøtte et godt og varieret boligudbud i bydelen for alle
aldersgrupper, og tilbyder et alternativ til parcelhuset, for de der ønsker at skifte bolig men blive boende i
området. Lokalplanen ses derfor som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og
kommuneplanen. Lokalplanen kan ikke administrere den konkrete målgruppe. Dog er der ikke tale om almene
boliger men derimod private boliger til enten udlejning eller ejerboliger.
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af uafhængige forespørgsler fra de to ejere af hhv. delområde A og B.
Kommunen vurderer, at forslaget ligger i tråd med byudviklingsplanen for Skalborg, idet den fastholder
blandet anvendelse, på trods af begge projektoplæg fokuserer ensidet på boliger. Dette gøres for at sikre en
fleksibilitet i planen og fordi placeringen vurderes at være strategisk og velegnet til også at rumme
byintegrerbare erhverv.
SV vedr. Skalborg Kirkes synlighed:
I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse er Skalborg Kirkes synlighed i forhold til projektoplæggene blevet
vurderet, hvilket også er redegjort for i lokalplanen. Med den nuværende bebyggelse er der kun glimtvise kig
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til kirketårnet fra Hobrovej og Ny Nibevej, hvorfra den opleves som en del af den foranliggende
erhvervsbebyggelse.
Fra vest udgør Skalborg Kirke et mere visuelt pejlemærke på toppen af Skalborg bakke, men kun fra
Digtervejen kan den i dag på nært hold opleves i sin helhed. På den baggrund vurderer kommunen at
disponeringen af bebyggelse og højder tilgodeser kirkens interesser.
22

07-09-2017

Mark Harboe,
Kongstedlundvej 5,
9200 Aalborg SV

Byfornyelse
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.

Taget til efterretning
SV vedr. højder
Lokalplanen udlægger området til blandet bolig og erhverv med både etageboliger og rækkehusbebyggelse.
Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesstruktur, hvor den højeste bygning (7 etager i maks. 30 meters
højde) placeres decentralt ud mod krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Langs Ny Nibevej og Hobrovej placeres en
randbebyggelse, der varierer i højden 2-5 etager (maks. 20 meter). Langs Digtervejen og Hobrovej nedtrappes
bebyggelsen, hvilket giver en skalamæssig overgang fra etageboliger til rækkehuse mod det tilstødende
villakvarter.
Skalborg Kirke vil langs Digtervejen fortsat fremtræde markant, da den udgør den højeste bygning (tårnet er
ca. 22 meter).
Randbebyggelsen er disponeret således at, den har funktion af støjskærm. Hermed opnås gode
opholdskvaliteter i det indre gårdrum, noget kommunen ikke vurderer vil kunne løses tilfredsstillende med en
mere åben og lav struktur. Dertil kommer placeringen ved et infrastrukturelt knudepunkt og nærhed til
bydelscenter, der taler for en omdannelse og øget bebyggelsesgrad netop her. De nye boligtyper vurderes at
medvirke til at understøtte et godt og varieret boligudbud i bydelen for alle aldersgrupper, og tilbyder et
alternativ til parcelhuset for de der ønsker at skifte bolig men blive boende i området. Lokalplanen ses derfor
som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og kommuneplanen.
Bebyggelsen er i lokalplanen disponeret ud fra et princip om at blive nedtrappet i både højde og tæthed i
forhold til den eksisterende bebyggelse og de grønne områder. Parkering og grønne opholdsarealer placeres
mellem randbebyggelsen og tilstødende ejendomme, og fungerer dermed som yderligere buffer. Kommunen
vurderer derfor, at der er skabt en harmonisk overgang mellem eksisterende og nye bebyggelser. Samtidig
etableres der ud mod de store infrastrukturanlæg en bebyggelse, der modsvarer rummets skala og giver det
rumlig form, i modsætning til udflydende parkeringsarealer, der præger særligt omkring city syd dominerer
bybilledet.
SV vedr. trafikmængde
Lokalplanen åbner op for at bygge ca. 200 boliger, enten som etagebyggeri eller som rækkehuse. Dette
afføder et parkeringsbehov, der skal indeholdes i planen, uden at gå på kompromis med de rekreative og
grønne visioner for området.
På den anden side vil omdannelsen af området også bidrage til en forøgelse af trafikken på Digtervej og i
krydset Ny Nibevej/Digtervej. Den akkumulerede effekt vurderes dog at være begrænset set i et
helhedsperspektiv.
Det forventes, at den nye byggemulighed genererer ca. 630 ekstra ture på et døgn. Det skal ses i forhold til, at
der med den nuværende anvendelse potentielt har været op til 200 arbejdspladser i området.
Det forventes, at ca. 10 % af de samlede daglige 630 ture fra området sker i spidstimen om morgenen og
yderligere ca. 10 % af turene af de samlede daglige ture sker i spidstimen om eftermiddagen. De øvrige ture er
fordelt ud over resten af døgnet.
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Adgangen til området skal ske via Digtervejen, som må forventes at modtage en øget trafikmængde i forhold
til den nuværende situation. Det er beregnet, at dette ikke vil skabe væsentlige afviklingsproblemer på
Digtervejen og evt. opstuvning som følge af øget trafik vil primært påvirke området internt.
Kommunen kigger uafhængigt af denne lokalplan løbende på bl.a. at forbedre trafikafviklingen i bydelens
kryds. I forhold til trafikudviklingen generelt henvises til kommunens vejudbygningsplan, der blandt andet
hænger sammen med den planlagte 3. Limfjordsforbindelse, Skelagervejs forlængelse mm. Det vurderes at
nærværende plan ikke i sig selv giver anledning til at fremskynde planlagte projekter eller generere nye.
23

07-09-2017

Christina Donner
Nygaard,
Birke Alle 36,
9200 Aalborg SV

Trafik
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.

Taget til efterretning
SV vedr. trafik Digtervejen
Henvendelsen er ikke direkte forbundet med den konkrete lokalplan, men derimod rettet mod den
eksisterende trafikmængde i bydelen generelt. Kommunen vurderer ikke at lokalplanen udløser et behov for
en ombygning af krydset Ny Nibevej/Digtervejen idet den akkumulerede biltrafik vurderes begrænset og
lysreguleringen Digtervejen/Ny Nibevej bør kunne rumme den øgede mængde biltrafik. Ligeledes vurderer
kommunen ikke at en selvstændig adgang fra området til Ny Nibevej, der i forvejen har mange kryds på
strækningen fra byskiltet til Hobrovej, er en reel løsning på den beskrevne opstuvningsproblematik idet et
yderligere kryds på strækningen ikke vurderes at ville kunne modvirke problematikken.
Kommunen gennemfører i perioder trafiktællinger og hastighedsmålinger. Det er planlagt at lave
hastighedsmåling på Ny Nibevej umiddelbart efter byskiltet primo 2018. Ligesom samtlige signalreguleringer
pt. undergår en revision ift. trafikmængde og optimering af signalstyringen. Den beskrevne problematik bør i
stedet ses i forbindelse med denne og de overordnede infrastrukturplaner i området.
SV vedr. trafikmængde
Lokalplanen åbner op for at bygge ca. 200 boliger, enten som etagebyggeri eller som rækkehuse. Dette
afføder et parkeringsbehov, der skal indeholdes i planen, uden at gå på kompromis med de rekreative og
grønne visioner for området.
På den anden side vil omdannelsen af området også bidrage til en forøgelse af trafikken på Digtervej og i
krydset Ny Nibevej/Digtervej. Den akkumulerede effekt vurderes dog at være begrænset set i et
helhedsperspektiv.
Det forventes, at den nye byggemulighed genererer ca. 630 ekstra ture på et døgn. Det skal ses i forhold til, at
der med den nuværende anvendelse potentielt har været op til 200 arbejdspladser i området.
Det forventes, at ca. 10 % af de samlede daglige 630 ture fra området sker i spidstimen om morgenen og
yderligere ca. 10 % af turene af de samlede daglige ture sker i spidstimen om eftermiddagen. De øvrige ture er
fordelt ud over resten af døgnet.
Adgangen til området skal ske via Digtervejen, som må forventes at modtage en øget trafikmængde i forhold
til den nuværende situation. Det er beregnet, at dette ikke vil skabe væsentlige afviklingsproblemer på
Digtervejen og evt. opstuvning som følge af øget trafik vil primært påvirke området internt.
Kommunen kigger uafhængigt af denne lokalplan løbende på bl.a. at forbedre trafikafviklingen i bydelens
kryds. I forhold til trafikudviklingen generelt henvises til kommunens vejudbygningsplan, der blandt andet
hænger sammen med den planlagte 3. Limfjordsforbindelse, Skelagervejs forlængelse mm. Det vurderes at
nærværende plan ikke i sig selv giver anledning til at fremskynde planlagte projekter eller generere nye.
SV vedr. bløde trafikanter
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Henvendelsen vedrører bløde trafikanter i området og er ikke direkte forbundet med den konkrete lokalplan,
men derimod rettet mod trafiksikkerheden for bløde trafikanter generelt i bydelen. Kommunen vurderer at de
trafiksikkerhedsmæssige udfordringer relaterer sig til bydelen på et overordnet plan og løsningsforslag, så
som bygning af ny tunnel under Ny Nibevej, krydsombygning og indskrænkning af trafik i området generelt,
ligger uden for lokalplanens råderum og de krav der kan stilles til den enkelte bygherre.
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08-09-2017

Frederik Vindum
Steffensen,
Birke Alle 14,
9200 Aalborg SV

Indsigelse til lokalplan 3-6-109
Se Vedhæftet fil der overordnet kommenterer på
følgende temaer:

I forbindelse med byudviklingsplan for Skalborg udførtes i 2016 i samarbejde med Sofiendalskolen et projekt
om tryghed i tunellen under Hobrovej. Dette arbejde forventes opfulgt af et statusmøde mellem
Sofiendalskolen og Aalborg Kommune. I forbindelse med lokalplanen for Sofiendal Enge, er ligeledes
kommenteret på skoletrafikken og peget på mangel af sikre skoleveje. Med yderligere planer på vej i bydelen
vil kommunen i 2018 derfor indgå en dialog med Sofiendalskolen vedr. muligheder og adfærdsmønstre, der
kan forbedre vilkårene for skolebørn og forbedre trygheden og ved selvstændig færdsel til og fra skole. Inden
for lokalplanens område etableres flere stiforbindelser i eget tracé, herunder offentlig sti mellem Hobrovej og
Digtervejen samt passage gennem byggefeltet A1 ud mod krydset Ny Nibevej/Hobrovej. Disse vil indgå i
dialogen om hvilke ruter til Sofiendalskolen der skal prioriteres.
Delvist imødekommet
Indsigelsen indeholder en blanding af kommentarer, løsningsforslag og spørgsmål, se tematiserede svar
nedenfor.

Kommentar-1: Bebyggelses højde og byudviklingpslan SV 1. vedr. bebyggelsens højde og relation til byudviklingsplan:
Taget til efterretning
Lokalplanen er en udmøntning af byudviklingsplanen for Skalborg og ligger ligeledes i tråd med
kommuneplanens hovedstruktur og byudviklingsprincipper. Lokalplanen udgør én af flere planer for
Kommentar-2: vedr. parkering, trafik og sikkerhed
omdannelsesområder udpeget i byudviklingsplanen.
Kommentar-3: indbliksgener

Kommentar-4: bålhytte i opholdsområde C2

Kommentar-5: overdækket terrasse i opholdsområde
C2

Kommentar-6 &7: eksisterende fast hegn mellem
ejendomme og højder

Lokalplanen muliggør:
 en ønsket omdannelse og fortætning af byen med nye boliger og nye boligtyper, der imødekommer
en efterspørgsel på boliger som alternativ/afløser til parcelhuset.
 en sammenbinding af bydelen, med udlægning af en offentlig sti fra Hobrovej til Digtervejen, og
herfra videre til Drastrupkilen
 realisering af grønne indfaldsveje, med en tilbagerykning af facaden i tillæg til vejbyggelinjen og
bestemmelser vedrørende beplantning
 mere grønt i Skalborg gennem omdannelse af den gamle grusgrav, med offentlig adgang
 bedre forhold for bløde trafikanter i kraft af den offentlige stiforbindelse samt
gennemgangsmulighed i områdets nordøstlige hjørne ud mod krydset Ny Nibevej/Hobrovej
 knudepunkt og nedslag - et prioriteret byudviklingsområde også udpeget i byudviklingsplanen.
Lokalplanen udlægger området til blandet bolig og erhverv med både etageboliger og rækkehusbebyggelse.
Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesstruktur, hvor den højeste bygning (7 etager i maks. 30 meters
højde) placeres decentralt ud mod krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Langs Ny Nibevej og Hobrovej placeres en
randbebyggelse, der varierer i højden 2-5 etager (maks. 20 meter). Langs Digtervejen og Hobrovej nedtrappes
bebyggelsen, hvilket giver en skalamæssig overgang fra etageboliger til rækkehuse mod det tilstødende
villakvarter.
Skalborg Kirke vil langs Digtervejen fortsat fremtræde markant, da den udgør den højeste bygning (tårnet er
ca. 22 meter).
Randbebyggelsen er disponeret således at, den har funktion af støjskærm. Hermed opnås gode
opholdskvaliteter i det indre gårdrum, noget kommunen ikke vurderer vil kunne løses tilfredsstillende med en
mere åben og lav struktur. Dertil kommer placeringen ved et infrastrukturelt knudepunkt og nærhed til
bydelscenter, der taler for en omdannelse og øget bebyggelsesgrad netop her. De nye boligtyper vurderes at
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medvirke til at understøtte et godt og varieret boligudbud i bydelen for alle aldersgrupper, og tilbyder et
alternativ til parcelhuset for de der ønsker at skifte bolig men blive boende i området. Lokalplanen ses derfor
som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og kommuneplanen.
Bebyggelsen er i lokalplanen disponeret ud fra et princip om at blive nedtrappet i både højde og tæthed i
forhold til den eksisterende bebyggelse og de grønne områder. Parkering og grønne opholdsarealer placeres
mellem randbebyggelsen og tilstødende ejendomme, og fungerer dermed som yderligere buffer. Kommunen
vurderer derfor, at der er skabt en harmonisk overgang mellem eksisterende og nye bebyggelser. Samtidig
etableres der ud mod de store infrastrukturanlæg en bebyggelse, der modsvarer rummets skala og giver det
rumlig form, i modsætning til udflydende parkeringsarealer, der præger særligt omkring city syd dominerer
bybilledet.
SV 2. vedr. parkering, trafik og sikkerhed:
Taget til efterretning
Aalborg Kommunes parkeringsnorm skal overholdes, dvs. at der skal etableres de parkeringspladser som
områdets anvendelser udløser (for etageboliger 1,5 parkeringspladser, for tæt lav 1,5 parkeringspladser og for
erhverv 1 parkeringsplads pr. 100m2.)
Flere henvendelser drejer sig om bestemmelsen om maks. parkering på terræn, der opfattes som en lempelse
af parkeringskravet. Dette er ikke tilfældet. I stedet er det et styringsredskab til at sikre at der opnås en
balance mellem areal til parkering og grønne/rekreative områder. Såfremt den planlagte anvendelse udløser
et større behov i forhold til parkeringsnormen, skal yderligere parkeringspladser etableres i konstruktion (ikke
optage plads på terræn) eller alternativt skal mængden af eksempelvis boliger inden for området nedjusteres,
således antallet af nødvendige parkeringspladser ligeledes mindskes.
Lokalplanen åbner op for at bygge ca. 200 boliger, enten som etagebyggeri eller som rækkehuse. Dette
afføder et parkeringsbehov, der skal indeholdes i planen, uden at gå på kompromis med de rekreative og
grønne visioner for området.
På den anden side vil omdannelsen af området også bidrage til en forøgelse af trafikken på Digtervej og i
krydset Ny Nibevej/Digtervej. Den akkumulerede effekt vurderes dog at være begrænset set i et
helhedsperspektiv.
Det forventes, at den nye byggemulighed genererer ca. 630 ekstra ture på et døgn. Det skal ses i forhold til, at
der med den nuværende anvendelse potentielt har været op til 200 arbejdspladser i området.
Det forventes, at ca. 10 % af de samlede daglige 630 ture fra området sker i spidstimen om morgenen og
yderligere ca. 10 % af turene af de samlede daglige ture sker i spidstimen om eftermiddagen. De øvrige ture er
fordelt ud over resten af døgnet.
Adgangen til området skal ske via Digtervejen, som må forventes at modtage en øget trafikmængde i forhold
til den nuværende situation. Det er beregnet, at dette ikke vil skabe væsentlige afviklingsproblemer på
Digtervejen og evt. opstuvning som følge af øget trafik vil primært påvirke området internt.
Kommunen kigger uafhængigt af denne lokalplan løbende på bl.a. at forbedre trafikafviklingen i bydelens
kryds. I forhold til trafikudviklingen generelt henvises til kommunens vejudbygningsplan, der blandt andet
hænger sammen med den planlagte 3. Limfjordsforbindelse, Skelagervejs forlængelse mm. Det vurderes at
nærværende plan ikke i sig selv giver anledning til at fremskynde planlagte projekter eller generere nye.
I forhold til trafikale konflikter i krydset Digtervejen/Ny Nibevej skyldes det for største delens vedkommende
ligeud kørende trafik på Ny Nibevej samt hastigheden gennem krydset fra vest. Kommunen vurderer at denne
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problematik relaterer sig til de overordnede trafikale problemstillinger i bydelen og ikke er en konsekvens af
den pågældende plan.
Krydset Digtervejen/Ny Nibevej/Lindenborgvej ligger forholdsvis tæt på adgangsvejen til lokalplanområdet, og
vurderes på nuværende videns grundlag at have kapacitet til at håndtere en øget trafikmængde (fra
lokalplanområdet). Tilbagestuvning og nedsat fremkommelighed hænger sammen med kapaciteten i
nabokrydset Hobrovej/Ny Nibevej. Kommunen er pt. i gang med at gennemgå samtlige signalreguleringer
med henblik på at få et aktuelt billede af trafikken i de enkelte kryds med henblik på en evt. justering af
signalerne, som således også kan optimere kapaciteten i krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Den beskrevne
problematik relaterer sig dermed mere til de overordnede infrastrukturplaner end den konkrete lokalplan.
Kommunen gennemfører i perioder trafiktællinger og hastighedsmålinger. Signalreguleringer tilpasses
gradvist de aktuelle trafikstrømme, hvilket kommunen gør løbende og observationerne omkring indstillingen
af signalanlægget tages med i det videre arbejde. Det er planlagt at lave hastighedsmåling på Ny Nibevej
umiddelbart efter byskiltet primo 2018. Den beskrevne problematik bør derfor ses i forbindelse med denne og
de overordnede infrastrukturplaner i området.
Henvendelsen vedrører bløde trafikanter i området og er ikke direkte forbundet med den konkrete lokalplan,
men derimod rettet mod trafiksikkerheden for bløde trafikanter generelt i bydelen. Kommunen vurderer at de
trafiksikkerhedsmæssige udfordringer relaterer sig til bydelen på et overordnet plan og løsningsforslag, så
som bygning af ny tunnel under Ny Nibevej, krydsombygning og indskrænkning af trafik i området generelt,
ligger uden for lokalplanens råderum og de krav der kan stilles til den enkelte bygherre.
I forbindelse med byudviklingsplan for Skalborg udførtes i 2016 i samarbejde med Sofiendalskolen et projekt
om tryghed i tunellen under Hobrovej. Dette arbejde forventes opfulgt af et statusmøde mellem
Sofiendalskolen og Aalborg Kommune. I forbindelse med lokalplanen for Sofiendal Enge, er ligeledes
kommenteret på skoletrafikken og peget på mangel af sikre skoleveje. Med yderligere planer på vej i bydelen
vil kommunen i 2018 derfor indgå en dialog med Sofiendalskolen vedr. muligheder og adfærdsmønstre, der
kan forbedre vilkårene for skolebørn og forbedre trygheden og ved selvstændig færdsel til og fra skole. Inden
for lokalplanens område etableres flere stiforbindelser i eget tracé, herunder offentlig sti mellem Hobrovej og
Digtervejen samt passage gennem byggefeltet A1 ud mod krydset Ny Nibevej/Hobrovej. Disse vil indgå i
dialogen om hvilke ruter til Sofiendalskolen der skal prioriteres.
En ny tunnel under Ny Nibevej vil være en meget omkostningstung løsning, der vil kræve et større areal på
begge sider af Ny Nibevej for gennemførelse. For også at tilgodese cyklister skal en eventuel tunnel udføres
med rampeanlæg eller nedsænkning af stien på begge sider af vejen, for at gøre den bedre egnet til cykeltrafik
end den eksisterende tunnel ved Indkilde Auto. En tunnelløsning har udover det økonomiske aspekt også
andre ulemper, i forhold til terrænforskelle og tryghed, hvilket skal indgå i overvejelserne såfremt en evt. fysik
løsning skal overvejes. Dette set i lyset af at der allerede i dag findes en sikker krydsning i form af en stibro
over Ny Nibevej, vest for Digtervejen. Målt fra krydset Birke Allé og Digtervejen til skolen er ruten over
stibroen ca 500 meter længere.
SV 3. vedr. indbliksgener
Delvist imødekommet
Byggefelt B2, der ligger sydligst i delområde B er udlagt til rækkehusbebyggelse i maks. 2 etager, der er
således ikke tale om etagebyggeri, ej heller tagterrasser eller lignende, der kan medføre indbliksgener. Dog
imødekommes bekymringen idét bestemmelsen pkt. 6.1 tilføjes: ”I delområde B må der ikke laves vinduer i
gavle mod øst, af hensyn til indbliksgener for naboejendomme.”
Se desuden ”Skalborg Kirkes synlighed”
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Anbefaling. I pkt. 7.5 C2, tilføjes at den fritvoksende afskærmende buskbeplantning mod det sydlige skel i
område B, ”også omfatter mindre træer”.
Se også øvrige henvendelser 27 og 17
SV 4. vedr. bålhytte i opholdsområde C2 Lokalplanen afs. 5.9
Imødekommet
Begrebet bålhytte fjernes fra bestemmelsen. En sådan vil ikke kunne etableres uden byggetilladelse, og der er
således ikke grund til at lave et egentlig forbud.
Anbefaling. I pkt. 5.9 opholdsområde C2, slettes: ”Åben bålhytte”
SV 5 vedr. overdækket terrasse i opholdsområde C2 Lokalplanen afs. 5.9
Ikke imødekommet
Området er disponeret således at, det grønne område danner buffer mellem lokalplanområdets bebyggelser
og naboejendomme. Fællesarealet er udlagt med det formål at være opholdsareal for delområde B med
dertilhørende fællesfaciliteter. De fremtidige beboere skal have mulighed for at indrette området, og derfor
bevares muligheden for overdækket terrasse.
SV vedr. 6 og 7, hegn mod naboejendomme uden for lokalplanens område afs. 6.6
Imødekommet
Bestemmelsen henvender sig til området internt da der ikke ønskes faste hegn omkring haver og delområder.
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Dorit & Sven Grud
Rasmussen,
Birke Alle 10A,
9200 Aalborg SV

lokalplan 3-6-109
Se Vedhæftet fil vedr. følgende emner:

Anbefaling. I pkt. 6.6 specificeres, at bestemmelsen ikke vedrører faste hegn mod naboejendomme uden for
lokalplanens område. Ligeledes lægges der heller ikke en højdebegrænsning på 1,6 meter.
Taget til efterretning
Nogle kommentarer vedrører hensyn der ikke er mulighed for at styre gennem den pågældende lokalplan.
Relevante tematiserede svar ses nedenfor:

Byggeriets højde:
Trafik:

SV vedr. Højde:
Lokalplanen udlægger området til blandet bolig og erhverv med både etageboliger og rækkehusbebyggelse.
Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesstruktur, hvor den højeste bygning (7 etager i maks. 30 meters
højde) placeres decentralt ud mod krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Langs Ny Nibevej og Hobrovej placeres en
randbebyggelse, der varierer i højden 2-5 etager (maks. 20 meter). Langs Digtervejen og Hobrovej nedtrappes
bebyggelsen, hvilket giver en skalamæssig overgang fra etageboliger til rækkehuse mod det tilstødende
villakvarter.
Skalborg Kirke vil langs Digtervejen fortsat fremtræde markant, da den udgør den højeste bygning (tårnet er
ca. 22 meter).
Randbebyggelsen er disponeret således at, den har funktion af støjskærm. Hermed opnås gode
opholdskvaliteter i det indre gårdrum, noget kommunen ikke vurderer vil kunne løses tilfredsstillende med en
mere åben og lav struktur. Dertil kommer placeringen ved et infrastrukturelt knudepunkt og nærhed til
bydelscenter, der taler for en omdannelse og øget bebyggelsesgrad netop her. De nye boligtyper vurderes at
medvirke til at understøtte et godt og varieret boligudbud i bydelen for alle aldersgrupper, og tilbyder et
alternativ til parcelhuset for de der ønsker at skifte bolig men blive boende i området. Lokalplanen ses derfor
som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og kommuneplanen.
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Bebyggelsen er i lokalplanen disponeret ud fra et princip om at blive nedtrappet i både højde og tæthed i
forhold til den eksisterende bebyggelse og de grønne områder. Parkering og grønne opholdsarealer placeres
mellem randbebyggelsen og tilstødende ejendomme, og fungerer dermed som yderligere buffer. Kommunen
vurderer derfor, at der er skabt en harmonisk overgang mellem eksisterende og nye bebyggelser. Samtidig
etableres der ud mod de store infrastrukturanlæg en bebyggelse, der modsvarer rummets skala og giver det
rumlig form, i modsætning til udflydende parkeringsarealer, der præger særligt omkring city syd dominerer
bybilledet.
SV vedr. Trafik Digtervejen:
Henvendelsen er ikke direkte forbundet med den konkrete lokalplan, men derimod rettet mod den
eksisterende trafikmængde i bydelen generelt. Kommunen vurderer ikke at lokalplanen udløser et behov for
en ombygning af krydset Ny Nibevej/Digtervejen idet den akkumulerede biltrafik vurderes begrænset og
lysreguleringen Digtervejen/Ny Nibevej bør kunne rumme den øgede mængde biltrafik. Ligeledes vurderer
kommunen ikke at en selvstændig adgang fra området til Ny Nibevej, der i forvejen har mange kryds på
strækningen fra byskiltet til Hobrovej, er en reel løsning på den beskrevne opstuvningsproblematik idet et
yderligere kryds på strækningen ikke vurderes at ville kunne modvirke problematikken.
Kommunen gennemfører i perioder trafiktællinger og hastighedsmålinger. Det er planlagt at lave
hastighedsmåling på Ny Nibevej umiddelbart efter byskiltet primo 2018. Ligesom samtlige signalreguleringer
pt. undergår en revision ift. trafikmængde og optimering af signalstyringen. Den beskrevne problematik bør i
stedet ses i forbindelse med denne og de overordnede infrastrukturplaner i området.
SV vedr. Trafik øvrig:
Lokalplanen åbner op for at bygge ca. 200 boliger, enten som etagebyggeri eller som rækkehuse. Dette
afføder et parkeringsbehov, der skal indeholdes i planen, uden at gå på kompromis med de rekreative og
grønne visioner for området.
På den anden side vil omdannelsen af området også bidrage til en forøgelse af trafikken på Digtervej og i
krydset Ny Nibevej/Digtervej. Den akkumulerede effekt vurderes dog at være begrænset set i et
helhedsperspektiv.
Det forventes, at den nye byggemulighed genererer ca. 630 ekstra ture på et døgn. Det skal ses i forhold til, at
der med den nuværende anvendelse potentielt har været op til 200 arbejdspladser i området.
Det forventes, at ca. 10 % af de samlede daglige 630 ture fra området sker i spidstimen om morgenen og
yderligere ca. 10 % af turene af de samlede daglige ture sker i spidstimen om eftermiddagen. De øvrige ture er
fordelt ud over resten af døgnet.
Adgangen til området skal ske via Digtervejen, som må forventes at modtage en øget trafikmængde i forhold
til den nuværende situation. Det er beregnet, at dette ikke vil skabe væsentlige afviklingsproblemer på
Digtervejen og evt. opstuvning som følge af øget trafik vil primært påvirke området internt.
Kommunen kigger uafhængigt af denne lokalplan løbende på bl.a. at forbedre trafikafviklingen i bydelens
kryds. I forhold til trafikudviklingen generelt henvises til kommunens vejudbygningsplan, der blandt andet
hænger sammen med den planlagte 3. Limfjordsforbindelse, Skelagervejs forlængelse mm. Det vurderes at
nærværende plan ikke i sig selv giver anledning til at fremskynde planlagte projekter eller generere nye.
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26

27

08-09-2017

08-09-2017

Jon Bach,
Johannes V. Jensens Vej
35,
9200 Aalborg SV

Evy Holmelund,
Birke Alle 16,
9200 Aalborg SV

Lokalplan 3-6-109
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.

Indsigelse mod lokalplan
Se Vedhæftet fil vedr. følgende temaer:
Baggrund for lokalplanen og generel naboskab
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I forhold til trafikale konflikter i krydset Digtervejen/Ny Nibevej skyldes det for størstedelens vedkommende
ligeud kørende trafik på Ny Nibevej samt hastigheden gennem krydset fra vest. Kommunen vurderer at denne
problematik relaterer sig til de overordnede trafikale problemstillinger i bydelen og ikke er en konsekvens af
den pågældende plan.
Mht. nedrivning af bygning og etablering af tunnel under Ny Nibevej henvises også til indsigelse 30
(Foreningen for Skalborg Aktivitetsplads v/Fmd. Helle Lyhne Hvass Markusen)
Taget til efterretning/delvist imødekommet
SV vedr. baggrund for lokalplan
Lokalplanens område er privatejet. Forud for lokalplanforslaget har været en længere dialog (ca. 1 år) med de
pågældende ejere.
Lokalplanforslaget er resultatet af denne dialog og er herefter udlagt til offentlig høring (8 uger). I den
periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når
offentlighedsperioden er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle
indsigelser og ændringsforslag. Herefter godkendes planen endeligt.

Ift. forhold som klipning af hæk mv. ligger dette uden for lokalplanen og hører under almindelig dialog om
Sammenhæng med planlægning (ekst. byplanvedtægt naboskab mellem de berørte parter.
58 samt byudviklingsplan for Skalborg
SV vedr. trafik i området
Bekymring vedr. indbliksgener
Henvendelsen er ikke direkte forbundet med den konkrete lokalplan, men derimod rettet mod den
eksisterende trafikmængde i bydelen generelt. Kommunen vurderer ikke at lokalplanen udløser et behov for
en ombygning af krydset Ny Nibevej/Digtervejen idet den akkumulerede biltrafik vurderes begrænset og
Bekymring vedr. bålplads
lysreguleringen Digtervejen/Ny Nibevej bør kunne rumme den øgede mængde biltrafik. Ligeledes vurderer
kommunen ikke at en selvstændig adgang fra området til Ny Nibevej, der i forvejen har mange kryds på
Bekymring vedr. store træer mv.
strækningen fra byskiltet til Hobrovej, er en reel løsning på den beskrevne opstuvningsproblematik idet et
yderligere kryds på strækningen ikke vurderes at ville kunne modvirke problematikken.
Kommunen gennemfører i perioder trafiktællinger og hastighedsmålinger. Det er planlagt at lave
hastighedsmåling på Ny Nibevej umiddelbart efter byskiltet primo 2018. Ligesom samtlige signalreguleringer
pt. undergår en revision ift. trafikmængde og optimering af signalstyringen. Den beskrevne problematik bør i
stedet ses i forbindelse med denne og de overordnede infrastrukturplaner i området.
Lokalplanen åbner op for at bygge ca. 200 boliger, enten som etagebyggeri eller som rækkehuse. Dette
afføder et parkeringsbehov, der skal indeholdes i planen, uden at gå på kompromis med de rekreative og
grønne visioner for området.
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Bebyggelsesgrad

Taget til efterretning
En ny tunnel under Ny Nibevej vil være en meget omkostningstung løsning, der vil kræve et større areal på
begge sider af Ny Nibevej for gennemførelse. For også at tilgodese cyklister skal en eventuel tunnel udføres
med rampeanlæg eller nedsænkning af stien på begge sider af vejen, for at gøre den bedre egnet til cykeltrafik
end den eksisterende tunnel ved Indkilde Auto. En tunnelløsning har udover det økonomiske aspekt også
andre ulemper, i forhold til terrænforskelle og tryghed, hvilket skal indgå i overvejelserne såfremt en evt. fysik
løsning skal overvejes. Dette set i lyset af at der allerede i dag findes en sikker krydsning i form af en stibro
over Ny Nibevej, vest for Digtervejen. Målt fra krydset Birke Allé og Digtervejen til skolen er ruten over
stibroen ca 500 meter længere.

Vedr. trafikbelastning
Grønne indfaldsveje
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.

Kirkens synlighed

De standardiserede besvarelser i forhold til temaerne er fremhævet i blå kursiv skrift, og vil for flere
besvarelser være en gentagelse.
Afkrydsningerne i kolonnen th. giver et overblik over hvilke temaer der indgår i den enkelte
besvarelse.
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På den anden side vil omdannelsen af området også bidrage til en forøgelse af trafikken på Digtervej og i
krydset Ny Nibevej/Digtervej. Den akkumulerede effekt vurderes dog at være begrænset set i et
helhedsperspektiv.
Det forventes, at den nye byggemulighed genererer ca. 630 ekstra ture på et døgn. Det skal ses i forhold til, at
der med den nuværende anvendelse potentielt har været op til 200 arbejdspladser i området.
Det forventes, at ca. 10 % af de samlede daglige 630 ture fra området sker i spidstimen om morgenen og
yderligere ca. 10 % af turene af de samlede daglige ture sker i spidstimen om eftermiddagen. De øvrige ture er
fordelt ud over resten af døgnet.
Adgangen til området skal ske via Digtervejen, som må forventes at modtage en øget trafikmængde i forhold
til den nuværende situation. Det er beregnet, at dette ikke vil skabe væsentlige afviklingsproblemer på
Digtervejen og evt. opstuvning som følge af øget trafik vil primært påvirke området internt.
Kommunen kigger uafhængigt af denne lokalplan løbende på bl.a. at forbedre trafikafviklingen i bydelens
kryds. I forhold til trafikudviklingen generelt henvises til kommunens vejudbygningsplan, der blandt andet
hænger sammen med den planlagte 3. Limfjordsforbindelse, Skelagervejs forlængelse mm. Det vurderes at
nærværende plan ikke i sig selv giver anledning til at fremskynde planlagte projekter eller generere nye.
Mht. henvisningen om 200 arbejdspladser i området hænger det sammen med hvorvidt kommunen kan
pålægge den enkelte grundejer ansvaret for den generelle problemstilling og derfor kigges på den
akkumulerede effekt ift. det der i dag er tilladt inden for rammerne (og ikke om rammen aktuelt er udnyttet).
SV vedr. grønne indfaldsveje
Aalborg Kommune vil fremhæve byens topografi med grønne bakketoppe og grønne indfaldsveje. Derfor har
forarealerne langs Ny Nibevej og Hobrovej særlig strategisk betydning. Langs Ny Nibevej og Hobrovej hæver
terrænet sig som en let skrånende plint, hvorpå bebyggelsen skal placeres. Området er støjbelastet og kan
ikke anvendes som fælles opholdsareal. Med den foreslåede bebyggelse bliver det netop muligt at udmønte
byudviklingsplanens principper om grønne indfaldsveje. Ud over vejbyggelinjen sikrer lokalplanen at
bebyggelsen er rykket yderligere tilbage, for derigennem at fremtidssikre de grønne arealer og beplantning i
tilfælde af en vejudvidelse. For at modvirke beplantningen bliver et "dødt græsareal" er i planen indarbejdet
principper for beplantning der sikre et grønt og frodigt udtryk og opbløder bebyggelsen, se lokalplanens pkt. 7
for nærmere beskrivelse. Kommunen vurderer at det vil være uhensigtsmæssigt at flytte bebyggelsen
yderligere tilbage på grunden, da det vil være på bekostning af rekreative arealer, samt modarbejde
intentionen om at fortætte og markere byen i det trafikale knudepunkt.
Langs de omkringliggende veje skal områdets grønne profil fremstå som en tydelig del af områdets identitet.
Det er hensigten med lokalplanen at sikre en beplantning, der kan understøtte visionen om grønne
indfaldsveje, samt fremhæve byens topografi ved at plante markante træer på bakkerne. Derfor skal der langs
de to indfaldsveje Ny Nibevej og Hobrovej etableres enkelte grupper af karaktergivende træer i
beplantningsfelter, som giver et markant grønt præg til vejrummene og bidrager positivt til byens æstetik.
Trægrupperne knytter sig til bebyggelsens rytme og dermed tilbagespringene i facaderne.
Beplantningen langs indfaldsvejene skaber en sammenhæng på tværs af byen. Samtidig bidrager
beplantningen til en mere "menneskelig skala" i byrummet med det fremtidige store bygningsvolumen og de
store veje. Træerne vil opbløde indtrykket og gøre det mere behageligt, især for fodgængere og cyklister at
færdes der. Desuden vil beplantningen delvist bidrage til en visuel og mental adskillelse fra vejrummet, set fra
beboernes perspektiv. Ud over træerne i beplantningsfelterne skal forarealerne fremstå som et grønt og åbent
areal med græs og varierende beplantning.
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Fikspunktet er et vigtigt adgangspunkt til området og fra hjørnet skal der være gennemgang til gårdsiden af
bebyggelsen. Forarealet skal derfor etableres med en forbindelse for gående. Mod hjørnet Hobrovej/Ny
Nibevej skal forarealets udtryk understøtte det arkitektoniske fikspunkt. Arealet er omfattet af oversigtslinjer
og deklarationsareal om ledninger under terræn, hvorfor træer og beplantning med omfattende rodnet ikke
vurderes hensigtsmæssigt her.
SV vedr. sammenhæng med planlægning (ekst. byplanvedtægt 58 samt byudviklingsplan for Skalborg)
Lokalplanen er en udmøntning af byudviklingsplanen for Skalborg og ligger ligeledes i tråd med
kommuneplanens hovedstruktur og byudviklingsprincipper. Lokalplanen udgør én af flere planer for
omdannelsesområder udpeget i byudviklingsplanen.
Lokalplanen muliggør:
 en ønsket omdannelse og fortætning af byen med nye boliger og nye boligtyper, der imødekommer
en efterspørgsel på boliger som alternativ/afløser til parcelhuset.
 en sammenbinding af bydelen, med udlægning af en offentlig sti fra Hobrovej til Digtervejen, og
herfra videre til Drastrupkilen
 realisering af grønne indfaldsveje, med en tilbagerykning af facaden i tillæg til vejbyggelinjen og
bestemmelser vedrørende beplantning
 mere grønt i Skalborg gennem omdannelse af den gamle grusgrav, med offentlig adgang
 bedre forhold for bløde trafikanter i kraft af den offentlige stiforbindelse samt
gennemgangsmulighed i områdets nordøstlige hjørne ud mod krydset Ny Nibevej/Hobrovej
 knudepunkt og nedslag - et prioriteret byudviklingsområde også udpeget i byudviklingsplanen.
SV vedr. anvendelse, etageboliger
Den nye anvendelse vil synliggøre, at området er under udvikling samt understøtte de lokale byfunktioner. De
nye boligtyper vurderes at medvirke til at understøtte et godt og varieret boligudbud i bydelen for alle
aldersgrupper, og tilbyder et alternativ til parcelhuset, for de der ønsker at skifte bolig men blive boende i
området. Lokalplanen ses derfor som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og
kommuneplanen. Lokalplanen kan ikke administrere den konkrete målgruppe. Dog er der ikke tale om almene
boliger men derimod private boliger til enten udlejning eller ejerboliger.
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af uafhængige forespørgsler fra de to ejere af hhv. delområde A og B.
Kommunen vurderer, at forslaget ligger i tråd med byudviklingsplanen for Skalborg, idet den fastholder
blandet anvendelse, på trods af begge projektoplæg fokuserer ensidet på boliger. Dette gøres for at sikre en
fleksibilitet i planen og fordi placeringen vurderes at være strategisk og velegnet til også at rumme
byintegrerbare erhverv.
SV vedr. bygningshøjder
Lokalplanen udlægger området til blandet bolig og erhverv med både etageboliger og rækkehusbebyggelse.
Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesstruktur, hvor den højeste bygning (7 etager i maks. 30 meters
højde) placeres decentralt ud mod krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Langs Ny Nibevej og Hobrovej placeres en
randbebyggelse, der varierer i højden 2-5 etager (maks. 20 meter). Langs Digtervejen og Hobrovej nedtrappes
bebyggelsen, hvilket giver en skalamæssig overgang fra etageboliger til rækkehuse mod det tilstødende
villakvarter.
Skalborg Kirke vil langs Digtervejen fortsat fremtræde markant, da den udgør den højeste bygning (tårnet er
ca. 22 meter).
Randbebyggelsen er disponeret således at, den har funktion af støjskærm. Hermed opnås gode
opholdskvaliteter i det indre gårdrum, noget kommunen ikke vurderer vil kunne løses tilfredsstillende med en
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mere åben og lav struktur. Dertil kommer placeringen ved et infrastrukturelt knudepunkt og nærhed til
bydelscenter, der taler for en omdannelse og øget bebyggelsesgrad netop her. De nye boligtyper vurderes at
medvirke til at understøtte et godt og varieret boligudbud i bydelen for alle aldersgrupper, og tilbyder et
alternativ til parcelhuset for de der ønsker at skifte bolig men blive boende i området. Lokalplanen ses derfor
som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og kommuneplanen.
Bebyggelsen er i lokalplanen disponeret ud fra et princip om at blive nedtrappet i både højde og tæthed i
forhold til den eksisterende bebyggelse og de grønne områder. Parkering og grønne opholdsarealer placeres
mellem randbebyggelsen og tilstødende ejendomme, og fungerer dermed som yderligere buffer. Kommunen
vurderer derfor, at der er skabt en harmonisk overgang mellem eksisterende og nye bebyggelser. Samtidig
etableres der ud mod de store infrastrukturanlæg en bebyggelse, der modsvarer rummets skala og giver det
rumlig form, i modsætning til udflydende parkeringsarealer, der præger særligt omkring city syd dominerer
bybilledet.
SV vedr. indbliksgener
Delvist imødekommet
Byggefelt B2, der ligger sydligst i delområde B er udlagt til rækkehusbebyggelse i maks. 2 etager, der er
således ikke tale om etagebyggeri, ej heller tagterrasser eller lignende, der kan medføre indbliksgener. Dog
imødekommes bekymringen idét bestemmelsen pkt. 6.1 tilføjes: ”I delområde B må der ikke laves vinduer i
gavle mod øst, af hensyn til indbliksgener for naboejendomme.”
Anbefaling. I pkt. 7.5 Fælles udendørs opholdsarealer - C2 tilføjes vedr. den fritvoksende afskærmende
buskbeplantning mod det sydlige skel i område B også omfatter mindre træer.
Se også øvrige henvendelser 24 og 17
SV vedr. bålplads i opholdsområde C2 Lokalplanen pkt. 5.9
Delvist imødekommet
Området er disponeret således det grønne område danner buffer mellem lokalplanområdets bebyggelser og
tilstødende naboejendomme. Fællesarealet er udlagt med det formål at være opholdsareal for område B med
dertilhørende fællesfaciliteter. De fremtidige beboere skal have mulighed for at indrette området, og derfor
bevares muligheden for overdækket terrasse. Dog fjernes begrebet bålhytte. Dermed åbner lokalplanen ikke
op for denne anvendelse, og en sådan vil kræve særskilt tilladelse at etablere. Se også indsigelse 24
Anbefaling. I pkt. 5.9 opholdsområde C2, slettes: ”Åben bålhytte”
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08-09-2017

Jørn Brøndum-Nielsen,
Jacob Paludans Vej 22,
9200 Aalborg SV

Lokalplan 3-6-109 Skalborg 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

SV vedr. bekymring vedr. store træer mv.
Ikke imødekommet
Dette er ikke forhold lokalplanen vil administrere, da kommunen ønsker at bevare eksisterende store træer i
området omkring grusgraven.
Taget til efterretning.
Indsigelsen indeholder en blanding af kommentarer, løsningsforslag. Nedenfor ses tematiserede svar.
Bebyggelsens højde
Lokalplanen udlægger området til blandet bolig og erhverv med både etageboliger og rækkehusbebyggelse.
Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesstruktur, hvor den højeste bygning (7 etager i maks. 30 meters
højde) placeres decentralt ud mod krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Langs Ny Nibevej og Hobrovej placeres en
randbebyggelse, der varierer i højden 2-5 etager (maks. 20 meter). Langs Digtervejen og Hobrovej nedtrappes
bebyggelsen, hvilket giver en skalamæssig overgang fra etageboliger til rækkehuse mod det tilstødende
villakvarter.
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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.

Skalborg Kirke vil langs Digtervejen fortsat fremtræde markant, da den udgør den højeste bygning (tårnet er
ca. 22 meter).
Randbebyggelsen er disponeret således at, den har funktion af støjskærm. Hermed opnås gode
opholdskvaliteter i det indre gårdrum, noget kommunen ikke vurderer vil kunne løses tilfredsstillende med en
mere åben og lav struktur. Dertil kommer placeringen ved et infrastrukturelt knudepunkt og nærhed til
bydelscenter, der taler for en omdannelse og øget bebyggelsesgrad netop her. De nye boligtyper vurderes at
medvirke til at understøtte et godt og varieret boligudbud i bydelen for alle aldersgrupper, og tilbyder et
alternativ til parcelhuset for de der ønsker at skifte bolig men blive boende i området. Lokalplanen ses derfor
som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og kommuneplanen.
Bebyggelsen er i lokalplanen disponeret ud fra et princip om at blive nedtrappet i både højde og tæthed i
forhold til den eksisterende bebyggelse og de grønne områder. Parkering og grønne opholdsarealer placeres
mellem randbebyggelsen og tilstødende ejendomme, og fungerer dermed som yderligere buffer. Kommunen
vurderer derfor, at der er skabt en harmonisk overgang mellem eksisterende og nye bebyggelser. Samtidig
etableres der ud mod de store infrastrukturanlæg en bebyggelse, der modsvarer rummets skala og giver det
rumlig form, i modsætning til udflydende parkeringsarealer, der præger særligt omkring city syd dominerer
bybilledet.
Trafikale forhold, Digtervejen
Henvendelsen er ikke direkte forbundet med den konkrete lokalplan, men derimod rettet mod den
eksisterende trafikmængde i bydelen generelt. Kommunen vurderer ikke at lokalplanen udløser et behov for
en ombygning af krydset Ny Nibevej/Digtervejen idet den akkumulerede biltrafik vurderes begrænset og
lysreguleringen Digtervejen/Ny Nibevej bør kunne rumme den øgede mængde biltrafik. Ligeledes vurderer
kommunen ikke at en selvstændig adgang fra området til Ny Nibevej, der i forvejen har mange kryds på
strækningen fra byskiltet til Hobrovej, er en reel løsning på den beskrevne opstuvningsproblematik idet et
yderligere kryds på strækningen ikke vurderes at ville kunne modvirke problematikken.
Kommunen gennemfører i perioder trafiktællinger og hastighedsmålinger. Det er planlagt at lave
hastighedsmåling på Ny Nibevej umiddelbart efter byskiltet primo 2018. Ligesom samtlige signalreguleringer
pt. undergår en revision ift. trafikmængde og optimering af signalstyringen. Den beskrevne problematik bør i
stedet ses i forbindelse med denne og de overordnede infrastrukturplaner i området.
Trafikale forhold, trafikmængde
Lokalplanen åbner op for at bygge ca. 200 boliger, enten som etagebyggeri eller som rækkehuse. Dette
afføder et parkeringsbehov, der skal indeholdes i planen, uden at gå på kompromis med de rekreative og
grønne visioner for området.
På den anden side vil omdannelsen af området også bidrage til en forøgelse af trafikken på Digtervej og i
krydset Ny Nibevej/Digtervej. Den akkumulerede effekt vurderes dog at være begrænset set i et
helhedsperspektiv.
Det forventes, at den nye byggemulighed genererer ca. 630 ekstra ture på et døgn. Det skal ses i forhold til, at
der med den nuværende anvendelse potentielt har været op til 200 arbejdspladser i området.
Det forventes, at ca. 10 % af de samlede daglige 630 ture fra området sker i spidstimen om morgenen og
yderligere ca. 10 % af turene af de samlede daglige ture sker i spidstimen om eftermiddagen. De øvrige ture er
fordelt ud over resten af døgnet.
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Adgangen til området skal ske via Digtervejen, som må forventes at modtage en øget trafikmængde i forhold
til den nuværende situation. Det er beregnet, at dette ikke vil skabe væsentlige afviklingsproblemer på
Digtervejen og evt. opstuvning som følge af øget trafik vil primært påvirke området internt.
Kommunen kigger uafhængigt af denne lokalplan løbende på bl.a. at forbedre trafikafviklingen i bydelens
kryds. I forhold til trafikudviklingen generelt henvises til kommunens vejudbygningsplan, der blandt andet
hænger sammen med den planlagte 3. Limfjordsforbindelse, Skelagervejs forlængelse mm. Det vurderes at
nærværende plan ikke i sig selv giver anledning til at fremskynde planlagte projekter eller generere nye.
SV vedr. grønne indfaldsveje
Aalborg Kommune vil fremhæve byens topografi med grønne bakketoppe og grønne indfaldsveje. Derfor har
forarealerne langs Ny Nibevej og Hobrovej særlig strategisk betydning. Langs Ny Nibevej og Hobrovej hæver
terrænet sig som en let skrånende plint, hvorpå bebyggelsen skal placeres. Området er støjbelastet og kan
ikke anvendes som fælles opholdsareal. Med den foreslåede bebyggelse bliver det netop muligt at udmønte
byudviklingsplanens principper om grønne indfaldsveje. Ud over vejbyggelinjen sikrer lokalplanen at
bebyggelsen er rykket yderligere tilbage, for derigennem at fremtidssikre de grønne arealer og beplantning i
tilfælde af en vejudvidelse. For at modvirke beplantningen bliver et "dødt græsareal" er i planen indarbejdet
principper for beplantning der sikre et grønt og frodigt udtryk og opbløder bebyggelsen, se lokalplanens pkt. 7
for nærmere beskrivelse. Kommunen vurderer at det vil være uhensigtsmæssigt at flytte bebyggelsen
yderligere tilbage på grunden, da det vil være på bekostning af rekreative arealer, samt modarbejde
intentionen om at fortætte og markere byen i det trafikale knudepunkt.
Langs de omkringliggende veje skal områdets grønne profil fremstå som en tydelig del af områdets identitet.
Det er hensigten med lokalplanen at sikre en beplantning, der kan understøtte visionen om grønne
indfaldsveje, samt fremhæve byens topografi ved at plante markante træer på bakkerne. Derfor skal der langs
de to indfaldsveje Ny Nibevej og Hobrovej etableres enkelte grupper af karaktergivende træer i
beplantningsfelter, som giver et markant grønt præg til vejrummene og bidrager positivt til byens æstetik.
Trægrupperne knytter sig til bebyggelsens rytme og dermed tilbagespringene i facaderne.
Beplantningen langs indfaldsvejene skaber en sammenhæng på tværs af byen. Samtidig bidrager
beplantningen til en mere "menneskelig skala" i byrummet med det fremtidige store bygningsvolumen og de
store veje. Træerne vil opbløde indtrykket og gøre det mere behageligt, især for fodgængere og cyklister at
færdes der. Desuden vil beplantningen delvist bidrage til en visuel og mental adskillelse fra vejrummet, set fra
beboernes perspektiv. Ud over træerne i beplantningsfelterne skal forarealerne fremstå som et grønt og åbent
areal med græs og varierende beplantning.
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Anna Maria Konnerup,
Krondyrvej 22,
9200 Aalborg SV

Fikspunktet er et vigtigt adgangspunkt til området og fra hjørnet skal der være gennemgang til gårdsiden af
bebyggelsen. Forarealet skal derfor etableres med en forbindelse for gående. Mod hjørnet Hobrovej/Ny
Nibevej skal forarealets udtryk understøtte det arkitektoniske fikspunkt. Arealet er omfattet af oversigtslinjer
og deklarationsareal om ledninger under terræn, hvorfor træer og beplantning med omfattende rodnet ikke
vurderes hensigtsmæssigt her.
3-6-109
Ikke imødekommet
Kan området ikke laves til en lokal bypark? (Aalborg
I forhold til alternative anvendelser herunder forslaget om at lade området indgå som del af Bydelscenter
centrum få frilagt åen) Evt med crowdfunding. Skolen Indkildevej henviser kommunen til byudviklingsplanen, der blandt andet har fokus på at styrke det udpegede
/børnehaven kan evt brug de eksisterende bygninger. lokalcenter på Skalborg Bakke i forhold til udvikling af butikker mm.
Jeg syntes ikke at vi skal fylde mere trafik i dette
Når det er sagt lægger lokalplanens anvendelsesbestemmelser (pkt.3) op til, at området ud over boliger også
område.
må indeholde en række byintegrerbare erhverv, der spiller godt sammen med både den infrastrukturelle og
synlige placering samt det eksisterende bydelscenter. I forhold til forslaget om at lade området udlægge til
mere rekreativ anvendelse til gavn for det omkringliggende boligkvarter, vurderer kommunen at det ikke er
realiserbart, idet området er privatejet og det vil kunne medføre et krav om ekspropriation. Desuden ligger
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det ikke i tråd med byudviklingsplanens prioriterede områder, samt kommuneplanens generelle
byudviklingsprincipper.
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Foreningen for Skalborg Indsigelse vedrørende lokalplan 3-6-109 Boliger og
Aktivitetsplads
erhverv, Digtervejen Nord, Skalborg
v/Fmd. Helle Lyhne Hvass Se Vedhæftet fil
Markusen,
Birke Alle 12,
9200 Aalborg SV

Trafikbelastning på vejnettet

Morgentrafik - Tryghed og sikkerhed for bløde
trafikanter
Miljøforhold og støjbelastning
Relation til byudviklingsplan
Forslag til løsninger
Tunnel
Bebyggelsesgrad og højder
Blandet anvendelse
Grønne interesser
Undringer
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
1. 7. Hvordan kan 200 boliger sidestilles med
arbejdspladser til 200 når forbrugsmønstret på
vejnettet åbenlys ikke er ens?

Taget til efterretning.
Indsigelsen indeholder en blanding af kommentarer, løsningsforslag og spørgsmål, hvoraf mange er
sammenfaldene med indsigelse 10.
SV vedr. Trafikbelastning på vejnettet
Lokalplanen åbner op for at bygge ca. 200 boliger, enten som etagebyggeri eller som rækkehuse. Dette
afføder et parkeringsbehov, der skal indeholdes i planen, uden at gå på kompromis med de rekreative og
grønne visioner for området.
På den anden side vil omdannelsen af området også bidrage til en forøgelse af trafikken på Digtervej og i
krydset Ny Nibevej/Digtervej. Den akkumulerede effekt vurderes dog at være begrænset set i et
helhedsperspektiv.
Det forventes, at den nye byggemulighed genererer ca. 630 ekstra ture på et døgn. Det skal ses i forhold til, at
der med den nuværende anvendelse potentielt har været op til 200 arbejdspladser i området.
Det forventes, at ca. 10 % af de samlede daglige 630 ture fra området sker i spidstimen om morgenen og
yderligere ca. 10 % af turene af de samlede daglige ture sker i spidstimen om eftermiddagen. De øvrige ture er
fordelt ud over resten af døgnet.
Adgangen til området skal ske via Digtervejen, som må forventes at modtage en øget trafikmængde i forhold
til den nuværende situation. Det er beregnet, at dette ikke vil skabe væsentlige afviklingsproblemer på
Digtervejen og evt. opstuvning som følge af øget trafik vil primært påvirke området internt.
Kommunen kigger uafhængigt af denne lokalplan løbende på bl.a. at forbedre trafikafviklingen i bydelens
kryds. I forhold til trafikudviklingen generelt henvises til kommunens vejudbygningsplan, der blandt andet
hænger sammen med den planlagte 3. Limfjordsforbindelse, Skelagervejs forlængelse mm. Det vurderes at
nærværende plan ikke i sig selv giver anledning til at fremskynde planlagte projekter eller generere nye.
SV vedr. signalregulering Ny Nibevej
I forhold til trafikale konflikter i krydset Digtervejen/Ny Nibevej skyldes det for største delens vedkommende
ligeud kørende trafik på Ny Nibevej samt hastigheden gennem krydset fra vest. Kommunen vurderer at denne
problematik relaterer sig til de overordnede trafikale problemstillinger i bydelen og ikke er en konsekvens af
den pågældende plan.
Krydset Digtervejen/Ny Nibevej/Lindenborgvej ligger forholdsvis tæt på adgangsvejen til lokalplanområdet, og
vurderes på nuværende videns grundlag at have kapacitet til at håndtere en øget trafikmængde (fra
lokalplanområdet). Tilbagestuvning og nedsat fremkommelighed hænger sammen med kapaciteten i
nabokrydset Hobrovej/Ny Nibevej. Kommunen er pt. i gang med at gennemgå samtlige signalreguleringer
med henblik på at få et aktuelt billede af trafikken i de enkelte kryds med henblik på en evt. justering af
signalerne, som således også kan optimere kapaciteten i krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Den beskrevne
problematik relaterer sig dermed mere til de overordnede infrastrukturplaner end den konkrete lokalplan.
Kommunen gennemfører i perioder trafiktællinger og hastighedsmålinger. Signalreguleringer tilpasses
gradvist de aktuelle trafikstrømme, hvilket kommunen gør løbende og observationerne omkring indstillingen
af signalanlægget tages med i det videre arbejde. Det er planlagt at lave hastighedsmåling på Ny Nibevej
umiddelbart efter byskiltet primo 2018. Den beskrevne problematik bør derfor ses i forbindelse med denne og
de overordnede infrastrukturplaner i området.
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Morgentrafik - Tryghed og sikkerhed for bløde trafikanter
Der henvises til Rådmandssvar fra d. 27. september vedr. trafiksikkerhed i krydset Digtervejen og Ny Nibevej.
Der er fremsendt foto af bløde trafikanter, der italesætter problematikken og viser hvorledes de om
morgenen færdes mellem biler der er opstuvet ude i krydset.
SVAR:
Som det fremgår af billedet, som du har vedlagt, er problemet i den situation, at krydset er blokeret af biler,
der er kørt ud i krydset uanset, at der ikke er plads til at rømme krydset, når deres signal skifter til gult.
Hermed er krydset blokeret for trafikanterne fra Digtervejen, når disse får grønt. Som et forsøg på at forbedre
muligheden for at få rømmet krydset er venstresvingsbanen fra vest ændret til en kombineret ligeud- og
venstresvingsbane. Ændringen er sket i forbindelse med asfaltarbejdet, der blev udført for nylig, og har givet
en bedre udnyttelse af kapaciteten, men har dog ikke fjernet problemet.
Årsagen til kø-problemerne på Ny Nibevej er, at trafikken ikke kan komme væk i det efterfølgende
signalregulerede kryds ved Hobrovej. Når morgentrafikken mod Aalborg og mod motorvejen er størst, stuver
trafikken tilbage fra Hobrovej forbi Digtervejen. Der er tidligere udført forbedringer i signalanlægget Hobrovej
– Ny Nibevej (jf. din henvisning til artiklen fra 2011), senest i forbindelse med etableringen af den
kombinerede bus- og højresvingsbane sidste år. Disse forbedringer har dog ikke medvirket til at løse
problemet med kø om morgenen på Ny Nibevej, og det er ikke muligt at opnå yderligere forbedringer af
kapaciteten uden at foretage en udbygning af krydset.
Det trafikale pres på vejnettet i hele Aalborg og også i dette område er stigende, og den nye lokalplan, som du
henviser til, vil også bidrage hertil. Jeg håber derfor, at en løsning af trafikale problemer i Skalborg-området
vil blive prioriteret højt i de nærmeste år, men en stor forudsætning for at det virkelig vil kunne mærkes er
anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse, som kan tage meget af presset specielt herfra.
Desværre er der ikke mulighed for at stille en ”her og nu” løsning på kø-problemerne på Ny Nibevej i udsigt. En
cykel- og gangtunnel under Ny Nibevej, som du foreslår, er en meget dyr løsning, som næppe er realistisk at få
på budgettet inden for en overskuelig årrække.
Tilbagemeldingen fra politiet om at kigge på muligheden for at forstærke kontrollen er yderst positiv. For en
væsentlig forudsætning for at der kan ske en ordentlig og sikker trafikafvikling er jo, at alle overholder
færdselsreglerne. I forbindelse med forvaltningens møder med Nordjyllands Politi om færdselsforholdene på
kommunens veje vil vi gerne følge op herpå.
Miljøforhold og støjbelastning
I kommuneplanens retningslinjer er beskrevet at vi ikke ønsker planlægning for boliger hvor støjpåvirkningen
overstiger 68 dB. Dette står ofte i konflikt med byudviklingsstrategien om at udvikle Aalborg til en tæt,
bæredygtig by. I det igangværende arbejde med kommuneplanrevision 2017 arbejdes der pt. på reviderede
retningslinjer, hvor kommunen tydeliggør hvor der kan tillades boligbyggeri på trods af et støjniveau over 68
dB. Dette vil kunne tillades på meget få, prioriterede vejstrækninger, hvis der sikres 46 dB indendørs i alle sove
og opholdsrum med åbne vinduer samt 58 dB på alle de primære, udendørs opholdsarealer. Lokalplanen for
Digtervej lever op til de kriterier. Teksten præciseres således at der redegøres for at der afviges fra
miljøstyrelsens vejledende grænseværdier i skel og facade, såfremt grænseværdier i boligernes opholdsrum
(46 dB) og opholdsarealer (58 dB) er overholdt, jfr. kommunens praksis om huludfyldning.
Kommunen anbefaler at pkt 10.1 tilføjes følgende, i overensstemmelse med miljøvurderingen: "Af den
foreløbige støjberegning fremgår det, at bebyggelsens facader mod Hobrovej og Nibevej vil være påvirket af
støj, der ligger over de gældende grænseværdier, på op til 74 dB. Bebyggelsen skal udformes så
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støjpåvirkningen ikke overstiger 58 dB på udendørs opholdsarealer samt 46 dB i alle indendørs opholdsrum
med åbne vinduer. I disponeringen af bebyggelsen, valget af facadeløsninger, materialer og placering af åbne
altaner skal der derfor tages særligt hensyn til at sikre gode opholdskvaliteter såvel i boligerne som på de
udendørs opholdsarealer for overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier på de primære
facader. Dette skal dokumenteres i forbindelse med byggeansøgning. Kommunen vurderer ikke arealerne på
facadens yderside eller ved starten af stien mod øst som værende primære. De centrale arealer samt
facaderne ind mod gården, vurderes derimod at kunne udformes således at de lever op til Miljøstyrelsens
vejledninger."
Relation til byudviklingsplan
Lokalplanen er en udmøntning af byudviklingsplanen for Skalborg og ligger ligeledes i tråd med
kommuneplanens hovedstruktur og byudviklingsprincipper. Lokalplanen udgør én af flere planer for
omdannelsesområder udpeget i byudviklingsplanen.
Lokalplanen muliggør:
 en ønsket omdannelse og fortætning af byen med nye boliger og nye boligtyper, der imødekommer
en efterspørgsel på boliger som alternativ/afløser til parcelhuset.
 en sammenbinding af bydelen, med udlægning af en offentlig sti fra Hobrovej til Digtervejen, og
herfra videre til Drastrupkilen
 realisering af grønne indfaldsveje, med en tilbagerykning af facaden i tillæg til vejbyggelinjen og
bestemmelser vedrørende beplantning
 mere grønt i Skalborg gennem omdannelse af den gamle grusgrav, med offentlig adgang
 bedre forhold for bløde trafikanter i kraft af den offentlige stiforbindelse samt
gennemgangsmulighed i områdets nordøstlige hjørne ud mod krydset Ny Nibevej/Hobrovej
 knudepunkt og nedslag - et prioriteret byudviklingsområde også udpeget i byudviklingsplanen.
Forslag til løsninger, tunnel
En ny tunnel under Ny Nibevej vil være en meget omkostningstung løsning, der vil kræve et større areal på
begge sider af Ny Nibevej for gennemførelse. For også at tilgodese cyklister skal en eventuel tunnel udføres
med rampeanlæg eller nedsænkning af stien på begge sider af vejen, for at gøre den bedre egnet til cykeltrafik
end den eksisterende tunnel ved Indkilde Auto. En tunnelløsning har udover det økonomiske aspekt også
andre ulemper, i forhold til terrænforskelle og tryghed, hvilket skal indgå i overvejelserne såfremt en evt. fysik
løsning skal overvejes. Dette set i lyset af at der allerede i dag findes en sikker krydsning i form af en stibro
over Ny Nibevej, vest for Digtervejen. Målt fra krydset Birke Allé og Digtervejen til skolen er ruten over
stibroen ca 500 meter længere.
I det perspektiv vurderer Aalborg Kommune at en indsats vedrørende adfærd og opmærksomhed om sikre
skoleveje vil være et bud på en mere realisérbar løsning.
Forslag til løsninger, bløde trafikanter, skolebørn
Henvendelsen vedrører bløde trafikanter i området og er ikke direkte forbundet med den konkrete lokalplan,
men derimod rettet mod trafiksikkerheden for bløde trafikanter generelt i bydelen. Kommunen vurderer at de
trafiksikkerhedsmæssige udfordringer relaterer sig til bydelen på et overordnet plan og løsningsforslag, så
som bygning af ny tunnel under Ny Nibevej, krydsombygning og indskrænkning af trafik i området generelt,
ligger uden for lokalplanens råderum og de krav der kan stilles til den enkelte bygherre.
I forbindelse med byudviklingsplan for Skalborg udførtes i 2016 i samarbejde med Sofiendalskolen et projekt
om tryghed i tunellen under Hobrovej. Dette arbejde forventes opfulgt af et statusmøde mellem
Sofiendalskolen og Aalborg Kommune. I forbindelse med lokalplanen for Sofiendal Enge, er ligeledes
kommenteret på skoletrafikken og peget på mangel af sikre skoleveje. Med yderligere planer på vej i bydelen
vil kommunen i 2018 derfor indgå en dialog med Sofiendalskolen vedr. muligheder og adfærdsmønstre, der
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kan forbedre vilkårene for skolebørn og forbedre trygheden og ved selvstændig færdsel til og fra skole. Inden
for lokalplanens område etableres flere stiforbindelser i eget tracé, herunder offentlig sti mellem Hobrovej og
Digtervejen samt passage gennem byggefeltet A1 ud mod krydset Ny Nibevej/Hobrovej. Disse vil indgå i
dialogen om hvilke ruter til Sofiendalskolen der skal prioriteres.
Bebyggelsesgrad og højder
Lokalplanen fastlægger en bebyggelsesgrad for delområde A (inklusiv grusgrav) på 65 % af arealet og for
delområde B 55 % af arealet.
Kommuneplanen muliggør en bebyggelsesgrad på 70 for området som helhed (grusgraven undtaget) og
bebyggelsesgraden for området vurderes derfor at være passende med arealets størrelse og strategiske
placering, tæt ved et infrastrukturelt- og bymæssigt knudepunkt.
Lokalplanen udlægger området til blandet bolig og erhverv med både etageboliger og rækkehusbebyggelse.
Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesstruktur, hvor den højeste bygning (7 etager i maks. 30 meters
højde) placeres decentralt ud mod krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Langs Ny Nibevej og Hobrovej placeres en
randbebyggelse, der varierer i højden 2-5 etager (maks. 20 meter). Langs Digtervejen og Hobrovej nedtrappes
bebyggelsen, hvilket giver en skalamæssig overgang fra etageboliger til rækkehuse mod det tilstødende
villakvarter.
Skalborg Kirke vil langs Digtervejen fortsat fremtræde markant, da den udgør den højeste bygning (tårnet er
ca. 22 meter).
Randbebyggelsen er disponeret således at, den har funktion af støjskærm. Hermed opnås gode
opholdskvaliteter i det indre gårdrum, noget kommunen ikke vurderer vil kunne løses tilfredsstillende med en
mere åben og lav struktur. Dertil kommer placeringen ved et infrastrukturelt knudepunkt og nærhed til
bydelscenter, der taler for en omdannelse og øget bebyggelsesgrad netop her. De nye boligtyper vurderes at
medvirke til at understøtte et godt og varieret boligudbud i bydelen for alle aldersgrupper, og tilbyder et
alternativ til parcelhuset for de der ønsker at skifte bolig men blive boende i området. Lokalplanen ses derfor
som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og kommuneplanen.
Bebyggelsen er i lokalplanen disponeret ud fra et princip om at blive nedtrappet i både højde og tæthed i
forhold til den eksisterende bebyggelse og de grønne områder. Parkering og grønne opholdsarealer placeres
mellem randbebyggelsen og tilstødende ejendomme, og fungerer dermed som yderligere buffer. Kommunen
vurderer derfor, at der er skabt en harmonisk overgang mellem eksisterende og nye bebyggelser. Samtidig
etableres der ud mod de store infrastrukturanlæg en bebyggelse, der modsvarer rummets skala og giver det
rumlig form, i modsætning til udflydende parkeringsarealer, der præger særligt omkring city syd dominerer
bybilledet.
Blandet anvendelse
Den nye anvendelse vil synliggøre, at området er under udvikling samt understøtte de lokale byfunktioner. De
nye boligtyper vurderes at medvirke til at understøtte et godt og varieret boligudbud i bydelen for alle
aldersgrupper, og tilbyder et alternativ til parcelhuset, for de der ønsker at skifte bolig men blive boende i
området. Lokalplanen ses derfor som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og
kommuneplanen. Lokalplanen kan ikke administrere den konkrete målgruppe. Dog er der ikke tale om almene
boliger men derimod private boliger til enten udlejning eller ejerboliger.
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af uafhængige forespørgsler fra de to ejere af hhv. delområde A og B.
Kommunen vurderer, at forslaget ligger i tråd med byudviklingsplanen for Skalborg, idet den fastholder
blandet anvendelse, på trods af begge projektoplæg fokuserer ensidet på boliger. Dette gøres for at sikre en
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fleksibilitet i planen og fordi placeringen vurderes at være strategisk og velegnet til også at rumme
byintegrerbare erhverv.
I forhold til alternative anvendelser herunder forslaget om at lade området indgå som del af Bydelscenter
Indkildevej henviser kommunen til byudviklingsplanen, der blandt andet har fokus på at styrke det udpegede
lokalcenter på Skalborg Bakke i forhold til udvikling af butikker mm.
Når det er sagt lægger lokalplanens anvendelsesbestemmelser (pkt.3) op til, at området ud over boliger også
må indeholde en række byintegrerbare erhverv, der spiller godt sammen med både den infrastrukturelle og
synlige placering samt det eksisterende bydelscenter. I forhold til forslaget om at lade området udlægge til
mere rekreativ anvendelse til gavn for det omkringliggende boligkvarter, vurderer kommunen at det ikke er
realiserbart, idet området er privatejet og det vil kunne medføre et krav om ekspropriation. Desuden ligger
det ikke i tråd med byudviklingsplanens prioriterede områder, samt kommuneplanens generelle
byudviklingsprincipper.
Grønne interesser, grønne indfaldsveje
Aalborg Kommune vil fremhæve byens topografi med grønne bakketoppe og grønne indfaldsveje. Derfor har
forarealerne langs Ny Nibevej og Hobrovej særlig strategisk betydning. Langs Ny Nibevej og Hobrovej hæver
terrænet sig som en let skrånende plint, hvorpå bebyggelsen skal placeres. Området er støjbelastet og kan
ikke anvendes som fælles opholdsareal. Med den foreslåede bebyggelse bliver det netop muligt at udmønte
byudviklingsplanens principper om grønne indfaldsveje. Ud over vejbyggelinjen sikrer lokalplanen at
bebyggelsen er rykket yderligere tilbage, for derigennem at fremtidssikre de grønne arealer og beplantning i
tilfælde af en vejudvidelse. For at modvirke beplantningen bliver et "dødt græsareal" er i planen indarbejdet
principper for beplantning der sikre et grønt og frodigt udtryk og opbløder bebyggelsen, se lokalplanens pkt. 7
for nærmere beskrivelse. Kommunen vurderer at det vil være uhensigtsmæssigt at flytte bebyggelsen
yderligere tilbage på grunden, da det vil være på bekostning af rekreative arealer, samt modarbejde
intentionen om at fortætte og markere byen i det trafikale knudepunkt.
Langs de omkringliggende veje skal områdets grønne profil fremstå som en tydelig del af områdets identitet.
Det er hensigten med lokalplanen at sikre en beplantning, der kan understøtte visionen om grønne
indfaldsveje, samt fremhæve byens topografi ved at plante markante træer på bakkerne. Derfor skal der langs
de to indfaldsveje Ny Nibevej og Hobrovej etableres enkelte grupper af karaktergivende træer i
beplantningsfelter, som giver et markant grønt præg til vejrummene og bidrager positivt til byens æstetik.
Trægrupperne knytter sig til bebyggelsens rytme og dermed tilbagespringene i facaderne.
Beplantningen langs indfaldsvejene skaber en sammenhæng på tværs af byen. Samtidig bidrager
beplantningen til en mere "menneskelig skala" i byrummet med det fremtidige store bygningsvolumen og de
store veje. Træerne vil opbløde indtrykket og gøre det mere behageligt, især for fodgængere og cyklister at
færdes der. Desuden vil beplantningen delvist bidrage til en visuel og mental adskillelse fra vejrummet, set fra
beboernes perspektiv. Ud over træerne i beplantningsfelterne skal forarealerne fremstå som et grønt og åbent
areal med græs og varierende beplantning.
Fikspunktet er et vigtigt adgangspunkt til området og fra hjørnet skal der være gennemgang til gårdsiden af
bebyggelsen. Forarealet skal derfor etableres med en forbindelse for gående. Mod hjørnet Hobrovej/Ny
Nibevej skal forarealets udtryk understøtte det arkitektoniske fikspunkt. Arealet er omfattet af oversigtslinjer
og deklarationsareal om ledninger under terræn, hvorfor træer og beplantning med omfattende rodnet ikke
vurderes hensigtsmæssigt her.
Svar vedr. undringer
AD 1. Løsning af trafikale udfordringer
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Byudviklingsplanen beskriver under temaet Mobilitet hvorledes de generelle trafikale udfordringer ikke
kan løses på lokalt plan, men hænger sammen med overordnede strategier og projekter. I afsnittet
beskrives at ” Fokus i byudviklingsplanen er rettet mod hvorledes man kan forbedre mobiliteten i bydelen
og forholdene for de bløde trafikanter gennem påvirkning af adfærd og optimering af eksisterende
infrastruktur og systemer frem for ny anlæg”
AD 2. Byudviklingsplanen har peget på en retning for bydelens udvikling og giver dermed en ramme,
hvormed kommunen kan kvalificere og vurdere indkomne projekter. I forhold til aktiviteter, der kan
skabe sammenhold, er dette i høj grad noget der påhviler bydelens borgere og aktører, med hvilke der
fortsat er en facilliterende dialog. Konkret er det gamle klubhus igen blevet et omdrejningspunkt for
foreningsliv, i tråd med byudviklingsplanens vision om at styrke et centralt ”bycenter”
AD 3. Aalborg Kommune har meddelt grundejere at der ikke kan forventes tilladelser før lokalplanen er
endeligt godkendt, og at eventuelle arbejder og aktiviteter på nuværende tidspunkt står for ”egen
regning”
AD 4. Aalborg Kommune vurderer at lokalplanen i praksis er en udmøntning af strategien om grønne
indfaldsveje og adskillelse af ”City Syd” æstetik gennem en styret facadevariation og en fjernelse af
parkeringspladser langs de overordnede veje.
AD 5. Aalborg Kommune mener at borgerne har haft reel indflydelse på byudviklingsplanen og dermed
også hvilke projekter der bliver prioriteret. Desuden er der gennem processen skabt et grundlag for
dialog, der ikke forventes bragt til ende, med byudviklingsplanens godkendelse men fortsætter, gennem
kommende planer og projekter.
AD 6. byudviklingsplanen peger først og fremmest på at der er efterspørgsel på et alternativ til
parcelhuset, således at der kan ske et generationsskifte i de eksisterende kvarterer, uden at de
nuværende beboere er nødsaget til at fraflytte området. På den baggrund omfatter lokalplanen etagesåvel som rækkehusbebyggelse, med nærhed til byfunktioner og kollektiv trafik.
AD 7. Mht. henvisningen om 200 arbejdspladser i området i relation til den akkumulerede
trafikbelastning, hænger det sammen med hvorvidt kommunen kan pålægge den enkelte grundejer
ansvaret for den generelle problemstilling og derfor kigges på den akkumulerede effekt ift. det der i dag
er tilladt inden for rammerne (og ikke om rammen aktuelt er udnyttet). Aalborg kommune har kigget på
den trafik en udmøntning af lokalplanen vil medføre og vurderer at den akkumulerede effekt er
acceptabel. Der er bevidsthed om at flow og spidsbelastning er sammenfaldende med områdets øvrige
trafikmønster.
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31

08-09-2017

Michael Salva Andersen,
Birke Alle 21,
9200 Aalborg SV

Vedr. trafikken på digtervejen
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,

Taget til efterretning
Trafikale forhold, Digtervejen
Henvendelsen er ikke direkte forbundet med den konkrete lokalplan, men derimod rettet mod den
eksisterende trafikmængde i bydelen generelt. Kommunen vurderer ikke at lokalplanen udløser et behov for
en ombygning af krydset Ny Nibevej/Digtervejen idet den akkumulerede biltrafik vurderes begrænset og
lysreguleringen Digtervejen/Ny Nibevej bør kunne rumme den øgede mængde biltrafik. Ligeledes vurderer
kommunen ikke at en selvstændig adgang fra området til Ny Nibevej, der i forvejen har mange kryds på
strækningen fra byskiltet til Hobrovej, er en reel løsning på den beskrevne opstuvningsproblematik idet et
yderligere kryds på strækningen ikke vurderes at ville kunne modvirke problematikken.
Kommunen gennemfører i perioder trafiktællinger og hastighedsmålinger. Det er planlagt at lave
hastighedsmåling på Ny Nibevej umiddelbart efter byskiltet primo 2018. Ligesom samtlige signalreguleringer
pt. undergår en revision ift. trafikmængde og optimering af signalstyringen. Den beskrevne problematik bør i
stedet ses i forbindelse med denne og de overordnede infrastrukturplaner i området.
Trafik generelt
Lokalplanen åbner op for at bygge ca. 200 boliger, enten som etagebyggeri eller som rækkehuse. Dette
afføder et parkeringsbehov, der skal indeholdes i planen, uden at gå på kompromis med de rekreative og
grønne visioner for området.
På den anden side vil omdannelsen af området også bidrage til en forøgelse af trafikken på Digtervej og i
krydset Ny Nibevej/Digtervej. Den akkumulerede effekt vurderes dog at være begrænset set i et
helhedsperspektiv.
Det forventes, at den nye byggemulighed genererer ca. 630 ekstra ture på et døgn. Det skal ses i forhold til, at
der med den nuværende anvendelse potentielt har været op til 200 arbejdspladser i området.
Det forventes, at ca. 10 % af de samlede daglige 630 ture fra området sker i spidstimen om morgenen og
yderligere ca. 10 % af turene af de samlede daglige ture sker i spidstimen om eftermiddagen. De øvrige ture er
fordelt ud over resten af døgnet.
Adgangen til området skal ske via Digtervejen, som må forventes at modtage en øget trafikmængde i forhold
til den nuværende situation. Det er beregnet, at dette ikke vil skabe væsentlige afviklingsproblemer på
Digtervejen og evt. opstuvning som følge af øget trafik vil primært påvirke området internt.
Kommunen kigger uafhængigt af denne lokalplan løbende på bl.a. at forbedre trafikafviklingen i bydelens
kryds. I forhold til trafikudviklingen generelt henvises til kommunens vejudbygningsplan, der blandt andet
hænger sammen med den planlagte 3. Limfjordsforbindelse, Skelagervejs forlængelse mm. Det vurderes at
nærværende plan ikke i sig selv giver anledning til at fremskynde planlagte projekter eller generere nye.
Bygningshøjde
Lokalplanen udlægger området til blandet bolig og erhverv med både etageboliger og rækkehusbebyggelse.
Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesstruktur, hvor den højeste bygning (7 etager i maks. 30 meters
højde) placeres decentralt ud mod krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Langs Ny Nibevej og Hobrovej placeres en
randbebyggelse, der varierer i højden 2-5 etager (maks. 20 meter). Langs Digtervejen og Hobrovej nedtrappes
bebyggelsen, hvilket giver en skalamæssig overgang fra etageboliger til rækkehuse mod det tilstødende
villakvarter.
Skalborg Kirke vil langs Digtervejen fortsat fremtræde markant, da den udgør den højeste bygning (tårnet er
ca. 22 meter).
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De standardiserede besvarelser i forhold til temaerne er fremhævet i blå kursiv skrift, og vil for flere
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Afkrydsningerne i kolonnen th. giver et overblik over hvilke temaer der indgår i den enkelte
besvarelse.
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Randbebyggelsen er disponeret således at, den har funktion af støjskærm. Hermed opnås gode
opholdskvaliteter i det indre gårdrum, noget kommunen ikke vurderer vil kunne løses tilfredsstillende med en
mere åben og lav struktur. Dertil kommer placeringen ved et infrastrukturelt knudepunkt og nærhed til
bydelscenter, der taler for en omdannelse og øget bebyggelsesgrad netop her. De nye boligtyper vurderes at
medvirke til at understøtte et godt og varieret boligudbud i bydelen for alle aldersgrupper, og tilbyder et
alternativ til parcelhuset for de der ønsker at skifte bolig men blive boende i området. Lokalplanen ses derfor
som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og kommuneplanen.
Bebyggelsen er i lokalplanen disponeret ud fra et princip om at blive nedtrappet i både højde og tæthed i
forhold til den eksisterende bebyggelse og de grønne områder. Parkering og grønne opholdsarealer placeres
mellem randbebyggelsen og tilstødende ejendomme, og fungerer dermed som yderligere buffer. Kommunen
vurderer derfor, at der er skabt en harmonisk overgang mellem eksisterende og nye bebyggelser. Samtidig
etableres der ud mod de store infrastrukturanlæg en bebyggelse, der modsvarer rummets skala og giver det
rumlig form, i modsætning til udflydende parkeringsarealer, der præger særligt omkring city syd dominerer
bybilledet.
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Skalborg Samråds Trafikog byudviklingsgruppe
V/Søren Krogh Perl,
Østervænget 14,
9200 Aalborg

Skalborg Samråd V/fmd.
Kristian Andersen,
Johannes V. Jensensvej
40,
9200 Aalborg

Østervænget Skalborg
Se Vedhæftet fil
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.
Vores ønske fra foreningen (Trafik- og byudvikling)
Skalborg er:
1. Gennemkørsel forbudt for lastbiler med skilte
ved Havekrogen, Thorndalsvej på K.
Christensenvej og skilte i bunden af Østervænget.
2. Nedsættelse af hastighed til 30 km/t (Start
samme sted som først nævnt)
3. Vejchikaner på Østervænget
Opsummeret:
……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.
Vores generelle holdning er dog, at investeringer i
byfortætning i Skalborg skal følges af konkrete
investeringer i veje, stier, cykelstier, fortove 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.

Taget til efterretning
Aalborg Kommune kigger uafhængigt af denne lokalplan løbende på bl.a. at forbedre trafikafviklingen i
bydelens kryds og i byens kvarterer. Diverse ombygnings- og gravearbejder koordineres i størst muligt
omfang på tværs af Kommunens forskellige forvaltninger, hvilket kan have betydning for
rækkefølgeplanlægningen. Henvendelsen er ikke direkte forbundet med den konkrete lokalplan, men
derimod rettet mod den eksisterende trafikmængde og trafikflow i området øst for Hobrovej. De konkrete
ønsker fra foreningen er videregivet til Trafik og Veje i By- og Landskabsforvaltningen.
Ift. trafikudviklingen generelt henvises til Aalborg Kommunes vejudbygningsplan, der blandt andet hænger
sammen med den planlagte 3. Limfjordsforbindelse, Skelagervejs forlængelse mm. Det vurderes at
nærværende lokalplan ikke i sig selv giver anledning til at fremskynde planlagte eller nye projekter.

Taget til efterretning
Lokalplanen er en udmøntning af byudviklingsplanen for Skalborg og ligger ligeledes i tråd med
kommuneplanens hovedstruktur og byudviklingsprincipper. Lokalplanen udgør én af flere planer for
omdannelsesområder udpeget i byudviklingsplanen.
Lokalplanen muliggør:
en ønsket omdannelse og fortætning af byen med nye boliger og nye boligtyper, der imødekommer
en efterspørgsel på boliger som alternativ/afløser til parcelhuset.
en sammenbinding af bydelen, med udlægning af en offentlig sti fra Hobrovej til Digtervejen, og
herfra videre til Drastrupkilen
realisering af grønne indfaldsveje, med en tilbagerykning af facaden i tillæg til vejbyggelinjen og
bestemmelser vedrørende beplantning
mere grønt i Skalborg gennem omdannelse af den gamle grusgrav, med offentlig adgang
bedre forhold for bløde trafikanter i kraft af den offentlige stiforbindelse samt
gennemgangsmulighed i områdets nordøstlige hjørne ud mod krydset Ny Nibevej/Hobrovej
knudepunkt og nedslag - et prioriteret byudviklingsområde også udpeget i byudviklingsplanen.

Bløde trafikanter – sikre skoleveje
SV vedr. Bløde trafikanter – sikre skoleveje
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Trafikmængden i Skalborg har for længst overskredet
smertegrænsen, indsats vedr. hastighed og nye
tunneller.
Ønske om grønne indfaldsveje, med tilbagerykning af
bebyggelse

Henvendelsen vedrører bløde trafikanter i området og er ikke direkte forbundet med den konkrete lokalplan,
men derimod rettet mod trafiksikkerheden for bløde trafikanter generelt i bydelen. Kommunen vurderer at de
trafiksikkerhedsmæssige udfordringer relaterer sig til bydelen på et overordnet plan og løsningsforslag, så
som bygning af ny tunnel under Ny Nibevej, krydsombygning og indskrænkning af trafik i området generelt,
ligger uden for lokalplanens råderum og de krav der kan stilles til den enkelte bygherre.
I forbindelse med byudviklingsplan for Skalborg udførtes i 2016 i samarbejde med Sofiendalskolen et projekt
om tryghed i tunellen under Hobrovej. Dette arbejde forventes opfulgt af et statusmøde mellem
Sofiendalskolen og Aalborg Kommune. I forbindelse med lokalplanen for Sofiendal Enge, er ligeledes
kommenteret på skoletrafikken og peget på mangel af sikre skoleveje. Med yderligere planer på vej i bydelen
vil kommunen i 2018 derfor indgå en dialog med Sofiendalskolen vedr. muligheder og adfærdsmønstre, der
kan forbedre vilkårene for skolebørn og forbedre trygheden og ved selvstændig færdsel til og fra skole. Inden
for lokalplanens område etableres flere stiforbindelser i eget tracé, herunder offentlig sti mellem Hobrovej og
Digtervejen samt passage gennem byggefeltet A1 ud mod krydset Ny Nibevej/Hobrovej. Disse vil indgå i
dialogen om hvilke ruter til Sofiendalskolen der skal prioriteres.
SV vedr. trafikmængden, Digtervejen
Henvendelsen er ikke direkte forbundet med den konkrete lokalplan, men derimod rettet mod den
eksisterende trafikmængde i bydelen generelt. Kommunen vurderer ikke at lokalplanen udløser et behov for
en ombygning af krydset Ny Nibevej/Digtervejen idet den akkumulerede biltrafik vurderes begrænset og
lysreguleringen Digtervejen/Ny Nibevej bør kunne rumme den øgede mængde biltrafik. Ligeledes vurderer
kommunen ikke at en selvstændig adgang fra området til Ny Nibevej, der i forvejen har mange kryds på
strækningen fra byskiltet til Hobrovej, er en reel løsning på den beskrevne opstuvningsproblematik idet et
yderligere kryds på strækningen ikke vurderes at ville kunne modvirke problematikken.
Kommunen gennemfører i perioder trafiktællinger og hastighedsmålinger. Det er planlagt at lave
hastighedsmåling på Ny Nibevej umiddelbart efter byskiltet primo 2018. Ligesom samtlige signalreguleringer
pt. undergår en revision ift. trafikmængde og optimering af signalstyringen. Den beskrevne problematik bør i
stedet ses i forbindelse med denne og de overordnede infrastrukturplaner i området.
SV vedr. trafikmængden, signalreguleringen ved Digtervejen, samt tunnelløsning
I forhold til trafikale konflikter i krydset Digtervejen/Ny Nibevej skyldes det for største delens vedkommende
ligeud kørende trafik på Ny Nibevej samt hastigheden gennem krydset fra vest. Kommunen vurderer at denne
problematik relaterer sig til de overordnede trafikale problemstillinger i bydelen og ikke er en konsekvens af
den pågældende plan.
Krydset Digtervejen/Ny Nibevej/Lindenborgvej ligger forholdsvis tæt på adgangsvejen til lokalplanområdet, og
vurderes på nuværende videns grundlag at have kapacitet til at håndtere en øget trafikmængde (fra
lokalplanområdet). Tilbagestuvning og nedsat fremkommelighed hænger sammen med kapaciteten i
nabokrydset Hobrovej/Ny Nibevej. Kommunen er pt. i gang med at gennemgå samtlige signalreguleringer
med henblik på at få et aktuelt billede af trafikken i de enkelte kryds med henblik på en evt. justering af
signalerne, som således også kan optimere kapaciteten i krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Den beskrevne
problematik relaterer sig dermed mere til de overordnede infrastrukturplaner end den konkrete lokalplan.
Kommunen gennemfører i perioder trafiktællinger og hastighedsmålinger. Signalreguleringer tilpasses
gradvist de aktuelle trafikstrømme, hvilket kommunen gør løbende og observationerne omkring indstillingen
af signalanlægget tages med i det videre arbejde. Det er planlagt at lave hastighedsmåling på Ny Nibevej
umiddelbart efter byskiltet primo 2018. Den beskrevne problematik bør derfor ses i forbindelse med denne og
de overordnede infrastrukturplaner i området.
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En ny tunnel under Ny Nibevej vil være en meget omkostningstung løsning, der vil kræve et større areal på
begge sider af Ny Nibevej for gennemførelse. For også at tilgodese cyklister skal en eventuel tunnel udføres
med rampeanlæg eller nedsænkning af stien på begge sider af vejen, for at gøre den bedre egnet til cykeltrafik
end den eksisterende tunnel ved Indkilde Auto. En tunnelløsning har udover det økonomiske aspekt også
andre ulemper, i forhold til terrænforskelle og tryghed, hvilket skal indgå i overvejelserne såfremt en evt. fysik
løsning skal overvejes. Dette set i lyset af at der allerede i dag findes en sikker krydsning i form af en stibro
over Ny Nibevej, vest for Digtervejen. Målt fra krydset Birke Allé og Digtervejen til skolen er ruten over
stibroen ca 500 meter længere.
SV vedr. Grønne indfaldsveje
Aalborg Kommune vil fremhæve byens topografi med grønne bakketoppe og grønne indfaldsveje. Derfor har
forarealerne langs Ny Nibevej og Hobrovej særlig strategisk betydning. Langs Ny Nibevej og Hobrovej hæver
terrænet sig som en let skrånende plint, hvorpå bebyggelsen skal placeres. Området er støjbelastet og kan
ikke anvendes som fælles opholdsareal. Med den foreslåede bebyggelse bliver det netop muligt at udmønte
byudviklingsplanens principper om grønne indfaldsveje. Ud over vejbyggelinjen sikrer lokalplanen at
bebyggelsen er rykket yderligere tilbage, for derigennem at fremtidssikre de grønne arealer og beplantning i
tilfælde af en vejudvidelse. For at modvirke beplantningen bliver et "dødt græsareal" er i planen indarbejdet
principper for beplantning der sikre et grønt og frodigt udtryk og opbløder bebyggelsen, se lokalplanens pkt. 7
for nærmere beskrivelse. Kommunen vurderer at det vil være uhensigtsmæssigt at flytte bebyggelsen
yderligere tilbage på grunden, da det vil være på bekostning af rekreative arealer, samt modarbejde
intentionen om at fortætte og markere byen i det trafikale knudepunkt.
Langs de omkringliggende veje skal områdets grønne profil fremstå som en tydelig del af områdets identitet.
Det er hensigten med lokalplanen at sikre en beplantning, der kan understøtte visionen om grønne
indfaldsveje, samt fremhæve byens topografi ved at plante markante træer på bakkerne. Derfor skal der langs
de to indfaldsveje Ny Nibevej og Hobrovej etableres enkelte grupper af karaktergivende træer i
beplantningsfelter, som giver et markant grønt præg til vejrummene og bidrager positivt til byens æstetik.
Trægrupperne knytter sig til bebyggelsens rytme og dermed tilbagespringene i facaderne.
Beplantningen langs indfaldsvejene skaber en sammenhæng på tværs af byen. Samtidig bidrager
beplantningen til en mere "menneskelig skala" i byrummet med det fremtidige store bygningsvolumen og de
store veje. Træerne vil opbløde indtrykket og gøre det mere behageligt, især for fodgængere og cyklister at
færdes der. Desuden vil beplantningen delvist bidrage til en visuel og mental adskillelse fra vejrummet, set fra
beboernes perspektiv. Ud over træerne i beplantningsfelterne skal forarealerne fremstå som et grønt og åbent
areal med græs og varierende beplantning.
Fikspunktet er et vigtigt adgangspunkt til området og fra hjørnet skal der være gennemgang til gårdsiden af
bebyggelsen. Forarealet skal derfor etableres med en forbindelse for gående. Mod hjørnet Hobrovej/Ny
Nibevej skal forarealets udtryk understøtte det arkitektoniske fikspunkt. Arealet er omfattet af oversigtslinjer
og deklarationsareal om ledninger under terræn, hvorfor træer og beplantning med omfattende rodnet ikke
vurderes hensigtsmæssigt her.
SV vedr. bebyggelsesgrad og højder
Lokalplanen udlægger området til blandet bolig og erhverv med både etageboliger og rækkehusbebyggelse.
Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesstruktur, hvor den højeste bygning (7 etager i maks. 30 meters
højde) placeres decentralt ud mod krydset Hobrovej/Ny Nibevej. Langs Ny Nibevej og Hobrovej placeres en
randbebyggelse, der varierer i højden 2-5 etager (maks. 20 meter). Langs Digtervejen og Hobrovej nedtrappes
bebyggelsen, hvilket giver en skalamæssig overgang fra etageboliger til rækkehuse mod det tilstødende
villakvarter.
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Skalborg Kirke vil langs Digtervejen fortsat fremtræde markant, da den udgør den højeste bygning (tårnet er
ca. 22 meter).
Randbebyggelsen er disponeret således at, den har funktion af støjskærm. Hermed opnås gode
opholdskvaliteter i det indre gårdrum, noget kommunen ikke vurderer vil kunne løses tilfredsstillende med en
mere åben og lav struktur. Dertil kommer placeringen ved et infrastrukturelt knudepunkt og nærhed til
bydelscenter, der taler for en omdannelse og øget bebyggelsesgrad netop her. De nye boligtyper vurderes at
medvirke til at understøtte et godt og varieret boligudbud i bydelen for alle aldersgrupper, og tilbyder et
alternativ til parcelhuset for de der ønsker at skifte bolig men blive boende i området. Lokalplanen ses derfor
som en naturlig forlængelse af Byudviklingsplanen for Skalborg og kommuneplanen.
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Udtalelse vedr. foreslået omdisponering af den
Udtalelse – Jens Würzt
pva. Birke Allé 16, 14, 12, sydlige del af delområde B.
10A, samt Herman Bangs
Opsummeret:
Vej 7 og 9
Naboerne bemærker at de ikke bryder sig om
løsningen og er særligt bekymrede for støjgener og
antallet af biler.

Bebyggelsen er i lokalplanen disponeret ud fra et princip om at blive nedtrappet i både højde og tæthed i
forhold til den eksisterende bebyggelse og de grønne områder. Parkering og grønne opholdsarealer placeres
mellem randbebyggelsen og tilstødende ejendomme, og fungerer dermed som yderligere buffer. Kommunen
vurderer derfor, at der er skabt en harmonisk overgang mellem eksisterende og nye bebyggelser. Samtidig
etableres der ud mod de store infrastrukturanlæg en bebyggelse, der modsvarer rummets skala og giver det
rumlig form, i modsætning til udflydende parkeringsarealer, der præger særligt omkring city syd dominerer
bybilledet.
Taget til efterretning
I forhold til disponeringen af området er der mange forhold der skal tages hensyn til, og mange alternative
løsninger er blevet vurderet herunder; reduktion i antallet af boliger i delområde B, placering af parkering
langs den interne vej, terrænreguleringer af skrænten samt mulighed for etablering af parkering i
konstruktion samt under terræn. Af de forskellige løsninger vurderer kommunen at det er den i orienteringen
foreslåede, der opfylder flest hensyn, og samtidigt bedst imødekommer øvrige indsigelser fra
høringsperioden vedrørende offentligt stiudlæg og fælles opholdsareal længst mod syd. (se indsigelse 24, 25
og 27)
Løsningen sikrer et grønt udlæg mod skel, der giver en afstand mellem de parkerede biler og nærmeste nabo i
skel. I forhold til støjgener vil overvejelser vedrørende mindskelse af disse tages med i det videre arbejde,
men vil ikke blive indarbejdet i lokalplanen. Dog skal nævnes at der ikke er tale om en udvidelse af antallet af
biler på terræn, idet lokalplanens bestemmelser for delområde B muliggør etablering af 65 parkeringspladser
på terræn og dette nu foreslås reduceret til 60 parkeringspladser, i henhold til det konkrete projektforslag.
Hermed fastlåses det maksimale antal boliger til 40 (svarende til 1,5 parkeringsplads pr bolig) såfremt
parkering udelukkende etableres på terræn og ikke integreres i bebyggelsen inden for byggefelter i
konstruktion eller under terræn.
Bebyggelsen er i lokalplanen disponeret ud fra et princip om at blive nedtrappet i både højde og tæthed i
forhold til den eksisterende nabobebyggelse. Parkering og grønne opholdsarealer er placeret mod
naboejendomme for dermed at fungere som en yderlige afstandsbuffer.
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