UDKAST - BETINGEDE FRIVILLIGE UDBYGNINGSAFTALE

Nærværende aftale er indgået i forbindelse med den påtænkte
vedtagelse af forslag til lokalplan 4-2-115 ”Centerområde, Nøhr
Sørensens Vej, Grønlandskvarteret” og i medfør af planlovens § 21 b.

Side 1-7 Udkast til Betingede frivillig udbygningsaftale
Bilag 1 Byrumsprojekt til udbygningsaftale
Bilag 2 Landskabsplan
Bilag 3 Prisoverslag

Mellem undertegnede

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
(i det følgende kaldet Aalborg Kommune)

og medundertegnede ejer af
følgende ejendom:

1. februar 2018

matr. nr. 6hg, Gug by, Sdr. Tranders

sagsnr. 2017-055142
Dok. nr. 2017-055142-19

Torben Enggaard
Tjørnevej 14
9000 Aalborg
(i det følgende kaldet “Grundejeren”)

er der d.d. indgået følgende

UDKAST - BETINGEDE FRIVILLIGE UDBYGNINGSAFTALE
1

Baggrund

1.1

Nærværende aftale er indgået i forbindelse med den påtænkte vedtagelse af forslag til lokalplan 4-2115 ”Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret” og i medfør af planlovens § 21 b.
Lokalplanforslaget omfatter arealmæssigt følgende ejendomme:
-

1.2

matr. nr. 6hg, Gug by, Sdr. Tranders, som er ejet af Grundejeren, og
matr. nr. 7ea og 7ed, Gug by, Sdr. Tranders, som er ejet af Aalborg Kommune.

Lokalplanen omfatter det eksisterende bydelscenter ved Byplanvej og Nøhr Sørensens Vej i Gug.
Formålet med planlægningen er, at give mulighed for at opføre en ny bebyggelse, der rummer boliger,
butikker mv. samt sikre, at området revitaliseres gennem en omdannelse af de eksisterende byrum
med etablering af nye byrum - rambla og bytorv – som visuelt og funktionelt binder området sammen.
Der lægges vægt på, at nybyggeriet og de nye byrum fremtræder som en visuel og funktionel helhed,
der bidrager til øget kvalitet i bylivet. Endelig lægges vægt på, at parkeringsarealer og nye byrum
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gives et markant grønt udtryk. I udformningen af det primære p-areal nord for Nøhr Sørensens Vej er
der således lagt særlig vægt på at sikre en grøn og frodig løsning, som også indgår aktivt i
regnvandshåndteringen. Dette udmøntes konkret i en løsning, hvor p-båse udformes i græsarmering
og hvor tilgrænsende/opdelende plantefelter og bede udformes med græsser o.l. ”LAR-egnet”
beplantning.
1.3

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til lokalplan er der indgået nærværende udbygningsaftale
med Grundejeren om finansiering og udførelse af de nye byrum indenfor lokalplanområdet - i form af
bytorv og rambla - samt parkeringsarealer og faciliteter til lokal afledning af regnvand. De nye byrum,
parkeringsarealer og faciliteter til lokal afledning af regnvand skal etableres af Grundejeren i
overensstemmelse med det skitseprojekt, som er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslaget, jfr.
vedhæftede bilag 1-2.
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Etablering af nye byrum, parkeringsarealer og faciliteter til lokal afledning af regnvand

2.1.

COWI har til brug for lokalplanforslaget udarbejdet skitseforslag i dialog med Aalborg Kommune for
etablering af en rambla, et bytorv og et grønt parkeringsanlæg med LAR-faciliteter ved Nøhr
Sørensens Vej i Gug. Der henvises i forbindelse hermed til vedhæftede bilag 1 ”Byrumsprojekt –
beskrivelse og materialer” af 29. januar 2018 fra COWI. Det samlede byrumsprojekt for området er
illustreret med nærmere beskrivelse af belægninger og beplantninger mv. på vedhæftede bilag 2 Landskabsplan af 29. januar 2018 fra COWI.

2.2.

Nærværende udbygningsaftale omfatter således etablering af følgende anlæg, som beskrevet i
vedhæftede skitseprojekt for Byrumsprojektet (bilag 1) og vist på vedlagte situationsplan (bilag 2) fra
COWI:


Rambla – Ramblaen fra Nøhr Sørensens Vej mod Gug Kirke etableres niveaufrit med betonfliser i to
nuancer af grå - bl.a. medmørkegrå tværgående ’bånd’ - samt med en særlig struktur-flise, der
refererer til forskallingsmønstret på Gug Kirke, etableret med epoxy-fuger. Ramblaen skiltes som
lege- og opholdsareal (maks. 15 km/t), men med mulighed for begrænset ærindekørsel til kirken
med rustvogn, renovationsbil o.l. På ramblaen etableres endvidere 4 pladser til handicapparkering,
herunder 1 plads til handicapbus på 4,5 m x 8 m ved børnehaven Fantasia’s indgang.



Beplantning på rambla - På ramblaen etableres der bede med Pryd- og naturgræsblanding
(Vildeng som DLF), blomsterløg og træer. Langs institutionernes hegn plantes bærbuske (solbær,
ribs og stikkelsbær uden torn, etableret som en sammenhængende plantning). De 6 træer på
ramblaen belyses nedefra med lysarmaturer. Øvrigt byrumsinventar på ramblaen er beskrevet
nærmere i materialeoversigten s. 23.



Bytorv – Ved den nye bebyggelse på Grundejerens ejendom (Nøhr Sørensens Vej 1A) skal der
etableres et bytorv. Materialer, beplantning og byudstyr på bytorvet er af samme type som på
ramblaen. Dette skal sikre det ønskede helhedspræg i området. Foran den nye bolig- og
butiksbygning etableres der 5 p-pladser og 3 handicap-pladser.



Grøn parkeringsplads - Nord for Nøhr Sørensens Vej skal der etableres en ny begrønnet p-plads
med kørebane i asfalt og rækker af parkeringsbåse anlagt i græsarmering (græsfrøblanding
Masterline som DLF). Båsene skal måle 2,5 m x 5 m og være adskilt med en fliserække, mens
kørebanen gives en bredde på 7 m. Bedene mellem rækkerne beplantes med blomsterblanding til
LAR (som DLF). Mellem parkeringspladsen og Nøhr Sørensens Vej skal der etableres et min. 4 m
bredt bed med træer og bunddækkende buske jf. lokalplanen.



Grønne områder, faciliteter til regnvandshåndtering og sti - P-pladsen skal mod nord og vest
afgrænses af arealer til regnvandsforsinkelse, anlagt med græsser (blomstereng som Aalborg
engblanding, Nykilde – anlagt i sandblandet muld med blandingsforhold 50% sand / 50%vækstmuld)
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og blomsterblanding til LAR, der er velegnet til opmagasinering af regnvand (LAR) som DLF. LARanlægget for området er i øvrigt nærmere beskrevet under afsnittet ”afvandingsplan” på side 21-22 i
Byrumsprojektet (bilag 1). LAR-anlægget omfatter ca. 840 kvm bede til forsinkelse af regnvand fra
ca. 4.230 kvm areal med græsarmering, belægning og bede/beplantning. LAR-anlægget består
desuden af rørforbundne fordybninger af en gennemsnitlig dybde på 0,7m i naturligt tilpasset terræn.
Det er vigtigt, at LAR-løsningen ikke fremstår som et teknisk anlæg, men tilpasset naturligt i terrænet
jf. lokalplanens bestemmelser. Afledningen til spildevandsnettet sker med afledningskoefficient på 1
l/ s/h via en brønd med vandbremse. LAR-anlægget etableres med LAR-frøblanding som DLF.
Tværs gennem forsinkelsesarealerne skal anlægges en stiforbindelse, der er placeret, så gående
naturligt ledes til og fra Gug Kirke og Byplanvej. Stien skal udformes med et organisk og
naturtilpasset forløb gennem forsinkelsesarealerne. Mod Byplanvej skal der etableres grupper af
buske jf. lokalplanen.
2.3

Detailprojektet for det samlede byrumsprojekt og anlæggene anført i pkt. 2.2. skal udarbejdes af et
sagkyndigt rådgivende ingeniørfirma for Grundejerens regning. Detailprojektet skal udarbejdes i
overensstemmelse med krav og anvisninger fra Aalborg Kommune, og detailprojektet, herunder
koteplan, skal fremsendes til godkendelse hos Aalborg Kommune (Park & Natur, Trafik & Veje m.fl.),
inden udførelsen må iværksættes, jfr. i øvrigt nedenfor pkt. 2.5-2.6. Herudover skal der inden
etableringen iværksættes foreligge myndighedstilladelse til etablering og drift af LAR-anlægget
(nedsivning-/tilslutningstilladelse) og være stiftet et regnvandslaug med medlemspligt for grundejerne,
jfr. nedenfor pkt. 4.1. Udgifterne til udarbejdelse af detailprojektet skal betales direkte af Grundejeren,
og er Aalborg Kommune uvedkommende. Der må påregnes en sagsbehandlingstid på 2-3 måneder
hos Aalborg Kommune til godkendelse af detailprojektet.

2.4

Grundejeren forpligter sig til at betale 100 % af alle omkostninger til projektering og efterfølgende
udførelse/anlæg af hele byrumsprojektet og anlæggene anført i pkt. 2.2. Grundejeren skal desuden
afholde alle udgifter til nødvendig arealerhvervelse, myndighedstilladelser til etablering og drift samt
evt. servitutpålæg i forbindelse med etablering af anlæggene, jfr. nedenfor pkt. 4.1-4.3.

2.5.

Etablering af anlæggene beskrevet i pkt. 2.2. skal ske i overensstemmelse med lokalplan 4-2-115
”Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret” og i henhold til det af Aalborg Kommune
godkendte detailprojekt. Etableringen af anlæggene skal være færdiggjort og godkendt af Aalborg
Kommune inden ibrugtagning af ny bebyggelse indenfor lokalplan 4-2-115 ”Centerområde, Nøhr
Sørensens Vej, Grønlandskvarteret”.

2.6.

Udførelsen af infrastrukturanlæggene anført i punkt 2.2 skal forestås af Grundejeren som bygherre
efter nærmere aftale med Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen. Grundejeren er
forpligtet til at indhente tilbud på eller udbyde anlægsarbejderne i overensstemmelse med den til
enhver tid gældende lovgivning for kommuner, herunder tilbudsloven/udbudsloven. Aalborg Kommune
skal have godkendt detailprojektet for alle anlæg og tidsplanen for etableringen heraf, inden
udførelsen må iværksættes. I udførelsesfasen skal Grundejeren som bygherre føre tilsyn med
arbejdets udførelse. Under udførelsen af anlægsarbejderne er Aalborg Kommune desuden berettiget
til at føre kontroltilsyn.

2.7

Når udførelsen af anlæggene er færdiggjort, skal Grundejeren med mindst 2 ugers varsel skriftligt
indkalde Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen til en afleveringsforretning med deltagelse
af entreprenøren på stedet. Eventuelle konstaterede mangler på afleveringsforretningen skal udbedres
for Grundejerens regning. Grundejeren skal efter endelig afleveringsforretning straks drage omsorg
for, at den garanti, som entreprenøren skal stille overfor bygherren i henhold til §6 i AB92, i stedet
bliver stillet overfor Aalborg Kommune som bygherre. Alternativt skal garantien transporteres til
Aalborg Kommune og garanten skal notere transporten.
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I forbindelse med afleveringsforretningen, samt et- og femårs-gennemgang forbeholder Aalborg
Kommune sig retten til, at kræve LAR-anlægget ændret på Grundejerens regning i det tilfælde, at
anlægget ikke fungerer som planlagt og opfylder vilkårene i myndighedstilladelserne, jfr. nedenfor pkt.
4.1.
2.8

De samlede omkostninger til projektering og udførelse af byrumsprojektet med anlæggene beskrevet i
pkt. 2.2, er foreløbigt anslået til at beløbe sig til ca. 4.420.000 kr., ekskl. moms.
Aalborg Kommune tager forbehold for ovennævnte overslag for udgifterne til projektering og anlæg, da
det bl.a. er udarbejdet på baggrund af et skitseforslag. Detailprojektering og myndighedsbehandling
kan afdække yderligere krav.

2.9.

Aalborg Kommune er berettiget til at lade såvel projekteringen som udførelsen af byrumsprojektet og
anlæggene anført i pkt. 2.2. mv. udføre for Grundejerens regning, såfremt Grundejeren ikke straks
efterkommer påbud herom. Grundejeren skal på anfordring straks betale alle krav fra Aalborg
Kommune til dækning af afholdte udgifter til projektering og etablering af byrumsprojektet med
anlæggene anført i pkt. 2.2 samt myndighedstilladelser til etablering og drift samt evt. matrikulær
berigtigelse og servitutpålæg i forbindelse med etablering af anlæggene, jfr. nedenfor pkt. 4.1-4.3.

2.10 Grundejeren skal inden forslag til lokalplan 4-2-115 indstilles til endelig godkendelse stille en
betalingsgaranti på anfordringsvilkår udstedt af et pengeinstitut overfor Aalborg Kommune til sikkerhed
for betaling af de anslåede samlede udgifter til projektering og etablering af anlæggene, jfr. pkt. 2.8.
Garantibeløbets størrelse fastsættes af Aalborg Kommune. Betalingsgarantien skal være gyldig indtil
videre (uden tidsbegrænsning). Garantien skal godkendes af og være Aalborg Kommune i hænde,
inden lokalplanforslag 4-2-115 indstilles til endelig godkendelse. Betalingsgarantien frigives af Aalborg
Kommune, når etableringen af anlæggene er færdiggjort, evt. mangler er udbedret og anlæggene er
godkendt af Aalborg Kommune, samt når entreprenørgarantien i henhold til §6 i AB92 er blevet stillet
overfor Aalborg Kommune, jfr. ovenfor pkt. 2.7.
3.

Tidsplan

3.1

For at sikre en hensigtsmæssig projektering, udførelse og færdiggørelse af alle arbejder, aftaler
parterne en tidsplan inden projekteringen iværksættes. Etablering af anlæggene anført i pkt. 2.2. skal
være færdiggjort inden ibrugtagning af bebyggelse indenfor delområde A i lokalplan 4-2-115.
Tidsplanen vil således afhænge af planerne for virkeliggørelse af lokalplanen. Udførelsen af
infrastrukturanlæggene har en forventet varighed på ca. 6 måneder.

4.

Myndighedstilladelser til etablering og drift af LAR-anlæg. Stiftelse af regnvandslaug mv.

4.1

Inden etableringen af ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet og Byrumsprojektet og anlæggene
anført i pkt. 2.2. skal der være ansøgt om og givet myndighedstilladelse til etablering og drift af LARanlægget (nedsivning-/tilslutningstilladelse).
Da der er to grundejere, der leder overfladevand til et fælles LAR-anlæg, skal der i henhold til
lovgivningen oprettes et regnvandslaug, hvis vedtægter skal godkendes af Aalborg Kommune.
Regnvandslaugets vedtægter skal efterfølgende tinglyses på de berørte matrikler, som afleder
overfladevand til anlægget.
Til sikring af driften af den fælles løsning for regnvandshåndtering (LAR) skal der således ved
deklaration stiftes et regnvandslaug med deltagelse af grundejerne, som afleder overfladevand til
anlægget. Regnvandslauget skal udarbejde en driftsinstruks for LAR-anlægget, som skal godkendes
af Aalborg Kommune.
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Myndighedstilladelse til etablering og drift af LAR-anlægget og godkendelse af vedtægterne for
regnvandslauget skal foreligge, inden anlægget må etableres.
Regnvandslauget skal være stiftet og deklarationen herom (vedtægterne for Regnvandslauget) skal
være tinglyst på alle ejendomme, som afleder overfladevand til anlægget, inden LAR-anlægget må
ibrugtages.
Aalborg Kommune ejer ejendommene, hvor LAR-anlægget etableres, og skal i praksis forestå driften
af anlægget.
Grundejeren (ejeren af matr. nr. 6hg, Gug by, Sdr. Tranders) skal bidrage økonomisk til drift og
vedligehold af LAR-anlægget iht. det procentvise ejerskab af de arealer, som afvander overfladevand
til LAR-anlægget.
Grundejeren (ejeren af matr. nr. 6hg, Gug by, Sdr. Tranders) skal afholde alle udgifter i forbindelse
med ansøgning om tilladelse til LAR-anlægget, udarbejdelse af driftsinstruks for anlægget samt
udarbejdelse og tinglysning af vedtægter for regnvandslauget. Grundejeren er forpligtet til at
iværksætte dette arbejde og lade et sagkyndigt rådgivende ingeniørfirma udføre dette umiddelbart
efter den endelige vedtagelse af lokalplan 4-2-115.
Vedtægterne for regnvandslauget og ansøgningen om tilladelse til LAR-anlægget skal godkendes af
Aalborg Kommune som grundejer, inden der indsendes ansøgning om myndighedstilladelse til
etablering og drift af LAR-anlægget.
Aalborg Kommune kan i forbindelse med overtagelsen af LAR-anlægget ikke gøres ansvarlig for
eventuelle mangler hvad angår anlæggets funktion. I forbindelse med afleveringsforretningen, samt etog femårs-gennemgang forbeholder Aalborg Kommune sig retten til, at kræve LAR-anlægget ændret
på Grundejerens regning i det tilfælde, at anlægget ikke fungerer som planlagt og opfylder vilkårene i
myndighedstilladelserne.
4.2

Grundejeren skal afholde alle udgifter til eventuelle nødvendige ændringer af de matrikulære forhold
og til nødvendig arealerhvervelse til etablering af anlæggene, jfr. pkt. 2.2. i overensstemmelse med
krav fra Aalborg Kommune. Grundejeren skal ligeledes afholde alle udgifter til eventuel nødvendig
rettighedserhvervelse og tinglysning af servitutter til sikring af anlæggene.

4.3

De eventuelle matrikulære ændringer skal foretages for Grundejernes regning af en landinspektør,
som Aalborg Kommune skal godkende. De matrikulære ændringer skal foretages snarest muligt i
overensstemmelse med krav og anvisninger fra Aalborg Kommune. Alle udgifter til berigtigelsen af de
matrikulære ændringer, herunder udgifter til landinspektør og Geodatastyrelsen, skal betales af
Grundejeren direkte.

5.

Ejerskab til infrastrukturanlægget

5.1

Aalborg Kommune ejer de under pkt. 2.2 nævnte anlæg, som udføres på de offentlige vejarealer eller
kommunalt ejede ejendomme, gennem hele projekt- og etableringsprocessen samt efter
færdiggørelsen af anlægget.

5.2

Aalborg Kommune forestå også den fremtidige drift, vedligeholdelse og fornyelse af de anlæg, som
etableres på de offentlige vejarealer eller kommunalt ejede ejendomme. Drift og vedligeholdelse af
Grundejerens og øvrige privatejede ejendomme, er Aalborg Kommune uvedkommende.

6.

Betingelser

6.1

Nærværende aftale er fra begge parters side betinget af,
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at

nærværende aftale godkendes af Aalborg Byråd i forbindelse med den endelige vedtagelse af
forslag til lokalplan 4-2-115 ”Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret” med
tilhørende kommuneplantillæg, og

at

lokalplan 4-2-115 ”Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret” med tilhørende
kommuneplantillæg vedtages endeligt af Aalborg Byråd, og at klagefristen til Planklagenævnet
og domstolene er udløbet uden, at lokalplan og kommuneplantillæg er påklaget, alternativt, at
Planklagenævnet og domstolene ikke tilsidesætter planerne.

6.2

Påklages de til nærværende aftale knyttede endeligt vedtagne planer, og træffer
klageinstansen/domstolen afgørelse om ophævelse af planerne, ophæves nærværende aftale mellem
parterne i sin helhed. Træffer klageinstansen afgørelse om delvis ophævelse af lokalplanen, skal der
optages forhandlinger mellem parterne med henblik på afklaring af, på hvilke punkter aftalen skal
ændres eller kan opretholdes (delvist).

7.

Tvister

7.1

Eventuelle tvister skal søges løst ved konstruktiv forhandling.

7.2

Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved forhandling mellem sig, skal tvisten afgøres endeligt ved
domstolene med Retten i Aalborg som værneting.

7.3

Såfremt der konstateres uoverensstemmelse mellem nærværende aftale og de planer, der er vedtaget
i forbindelse med aftalen lokalplan 4-2-115 ”Centerområde, Nøhr Sørensens Vej, Grønlandskvarteret”,
går planernes bestemmelser forud for bestemmelserne i nærværende aftale.

8.

Overdragelse af rettigheder og forpligtelser samt tinglysning

8.1

Grundejeren er alene berettiget til at overdrage dennes rettigheder og forpligtelser i henhold til
nærværende aftale til en erhverver af ejendommen matr. nr. 6hg, Gug by, Sdr. Tranders, og
overdragelsen kan alene ske med Aalborg Kommunes forudgående skriftlige samtykke. Det vil være
en betingelse for Aalborg Kommunes samtykke, at den nye ejer tiltræder nærværende aftale uden
forbehold ved underskrift af et særskilt tillæg til aftalen.

8.2

Aalborg Kommune er berettiget til at lade nærværende aftale tinglyse servitutstiftende som bindende
for de til enhver tid værende ejere af ejendommen matr. nr. 6hg, Gug by, Sdr. Tranders, (og parceller,
som udstykkes herfra) med bedst mulig prioritetsstilling og med Aalborg Kommune som
påtaleberettiget. Grundejeren meddeler ved sin underskrift på nærværende aftale Aalborg Kommune
endelig og uigenkaldelig fuldmagt til ensidigt at underskrive og tinglyse servitut på ejendommen
herom. Grundejeren er desuden forpligtet til på anfordring fra Aalborg Kommune at underskrive
fuldmagter til Tinglysningsretten og alle øvrige dokumenter med henblik på tinglysning af
servitutstiftende bestemmelser herom.

9.

Offentliggørelse og aktindsigt

9.1

Nærværende aftale offentliggøres i overensstemmelse med planlovens regler i forbindelse med
godkendelse og bekendtgørelse af forslag til lokalplan 4-2-115 ”Centerområde, Nøhr Sørensens Vej,
Grønlandskvarteret”. Aftalen er tillige omfattet af forvaltningslovens og offentlighedslovens regler om
aktindsigt.
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Bilag:



Bilag 1: ”Byrumsprojekt – beskrivelse og materialer” af 29. januar 2018 fra COWI
Bilag 2: Landskabsplan af 29. januar 2018 fra COWI..

Underskrifter.
For Aalborg Kommune:

d.
STED

/
2018______________________________________
DATO UNDERSKRIFT

For Grundejeren:
Torben Enggaard:

d.
STED

/
201______________________________________
DATO UNDERSKRIFTER
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Bilag 1

BYRUMSPROJEKT

NØHR SØRENSENS VEJ, GUG

BESKRIVELSE OG MATERIALER
29. JANUAR 2018 - A3 FORMAT

Indhold

Baggrund

Skitseforslag

Baggrund				2

I april 2017 udarbejdede COWI et skitseforslag for etablering af en rambla,
et bytorv og et grønt parkeringsanlæg
ved Nøhr Sørensens Vej i Gug. De nye
byrum er en del af et samlet projekt
med et nybyggeri, der omfatter ca. 40
etageboliger og ca. 1.500 m2 til butikker,
(dagligvare- og udvalgsvarebutikker),
butikslignende formål, restaurant o.l.,
klinikker, kontorer, service o.l.

Situationsplanen s. 3, der udgør det reviderede skitseforslag, omfatter følgende:
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Skitseforslaget er en del af grundlaget
for en lokalplan med tilhørende udbygningsaftale for området. Skitseforslaget
er undervejs i processen drøftet og justeret ifm. en dialogproces med Aalborg
Kommune, Gug Kirkes Menighedsråd
samt Den Kongelige Bygningsinspektør.
Skitseforslag af 4. juli 2017, version 4,
danner grundlag for en mere detaljeret
bearbejdning af projektet, som er beskrevet og belyst i nærværende hæfte.
Indretning og udformning af byrumsprojektet er sket i tæt dialog med Aalborg
Kommune
Fordelingen og antallet af p‐pladser er
beregnet iht. kommunens P-norm og er
ift. dobbeltudnyttelse aftalt med Aalborg
Kommune.

- 93 p-pladser (incl. 1 p-plads til handicapbus). Parkeringsløsningen bygger på
den aftalte dobbeltudnyttelse på terræn,
men ikke i p-kælder, hvor der etableres
ca. 54 p-pladser til bebyggelsens boliger.
- Indretning af færdselsarealer i øvrigt er
sket efter aftale med Trafik & Veje, herunder antale om overkørsler samt forhold omkring nedkørsel til p-kælder mv.
- En markant grøn udformning og opdeling af parkeringspladsen, herunder en
organisk og landskabelig afgrænsning
mod omgivelserne.
- Parkeringsbåse (handicappladser undtaget) indrettes med græsarmering/
nedsivning. Beplantningen varieres, men
gives gennemgående en lav karakter.
Af hensyn til indsigt/udsigt til/fra kirken
indpasses således kun enkelte træer
langs ramblaen samt enkelte træer og
med lave buske langs Nøhr Sørensens
Vej og Byplanvej.

Forsideillustrationen viser et forslag til
udformning af fremtidig bebyggelse og
renoverede byrum (CFBO).

Bilag 1: Magasineringsbehov
Bilag 2: Kørekurver for tunge køretøjer
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- 4 stk. overdækning til kundevogne.
- Affaldsø med 4 affaldsbeholdere (Glas,
plast, pap/papir samt restaffald) samt
tilhørende manøvreareal.
- Ny naturpræget stiforbindelse mellem
Gug Kirke og Byplanvej samt stiforbindelser mellem p-plads og rambla.
-Bedene foran institutionerne Fantasia
og Pyramiden er tilpasset, så indgange i
det eksisterende hegn friholdes, jf. situationsplanen s. 3.

Situationsplan gældende for hele
lokalplanområdet ved Nøhr Sørensens Vej. Målfast tegning i 1:500
(A3 format) kan ses på s. 5 i nærværende hæfte.
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Beskrivelse
Området som helhed
Omdannelse af Nøhr Sørensens Vej til
en rambla foran Gug Kirke vil sammen
med etableringen af et bytorv og en
grøn p-plads være et markant kvalitetsløft for området. Projektet vil give større
sammenhæng på tværs af området og
vil samtidig forbedre oplevelsen ved ankomst til Gug Kirke, institutionerne m.m.
Området vil som helhed få et udtryk,
hvor det er naturen, der præger og blander sig med byrummet. Der etableres
bede og rabatter med blomstereng samt
prydgræsser kombineret med blomsterløg som gennemgående elementer. I
plantesammensætningen er en stor del
hjemmehørende arter.
Der plantes 12 træer af arten frynseeg
langs Nøhr Sørensens Vej samt som en
del af ramblaen og bytorvet. Egetræer er
en del af den eksisterende beplantning
ved kirkens forplads. Nye og eksisterende træer langs med Nøhr Sørensens Vej
kombineres med en underbeplantning
af lave buske i grupper. Generelt er der
ifm. disponeringen og indretningen af
området taget højde for kirkens synlighed fra krydset Byplanvej/Nøhr Sørensens Vej og via ramblaen.
Ved ramblaens nordøstlige hjørne sikres
brandvej til kirken via et naturgræsareal.

Rambla
Ramblaen etableres niveaufrit med betonfliser i to nuancer af grå - bl.a. med
mørkegrå tværgående ’bånd’ - samt med
en særlig struktur-flise, der refererer til
forskallingsmønstret på Gug Kirke.
Ramblaen skiltes som lege- og opholdsareal (maks. 15 km/t), men med mulighed for begrænset ærindekørsel til kirken med rustvogn, renovationsbil o.l. På
ramblaen etableres endvidere 4 pladser
til handicapparkering, herunder 1 plads
til handicapbus på 4,5 m x 8 m ved børnehaven Fantasia’s indgang.
Beplantning på rambla
På ramblaen etableres der bede med
græsser, blomsterløg og træer. Blandingen af pryd- og naturgræsser med fine
lette blomsterstande bidrager til det
gennemgående naturpræg og har en
ekstensiv drift. I foråret vil der være farverige tulipaner og prydløg. Langs institutionernes hegn plantes bærbuske.
De 6 træer på ramblaen belyses nedefra
med lysarmaturer. Dette skaber en god
stemningsbelysning - specielt i vinterperioden. Øvrigt byrumsinventar er beskrevet nærmere i materialeoversigten s. 24.
Bytorvet
Materialer, beplantning og byudstyr på
bytorvet er af samme type som på ramblaen. Dette sikrer det ønskede helhedspræg i området. Der er endvidere lagt

vægt på at sikre gode oversigtsforhold
for gående og bilister. Foran den nye bolig- og butiksbygning (Nøhr Sørensens
Vej 1a) etableres der 4 p-pladser til butikkerne og 4 p-pladser til boligerne.
Grøn parkeringsplads
Nord for Nøhr Sørensens Vej etableres
en ny begrønnet p-plads med kørebane
i asfalt og rækker af parkeringsbåse anlagt i græsarmering. Båsene måler 2,5
m x 5 m og er adskilt med en fliserække, mens kørebanen gives en bredde på
7 m. Bedene mellem rækkerne beplantes
med LAR-beplantning, hvorved der fortsat sikres gode oversigtsforhold og indblik til kirken.
Regnvandshåndtering og sti
P-pladsen afgrænses mod nord og vest
af forsinkelsesarealer anlagt med græsser og blomsterblanding, der er velegnet
til opmagasinering af regnvand (LAR).
Tværs gennem forsinkelsesarealer anlægges en stiforbindelse, der er placeret,
så gående naturligt ledes til og fra Gug
Kirke og Byplanvej. Placeringen af stien
er valgt for at sikre, at de gående oplever stiforbindelsen som den hurtigste og
nemmeste vej, således at de ikke vælger at benytte parkeringsarealerne som
gangforbindelse. Stien udformes med et
organisk og naturtilpasset forløb gennem
forsinkelsesarealerne og udgør på den
vis et attraktivt og ’frodigt’ indslag i den
samlede byrumsløsning.
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Belægninger
Rambla og bytorv
Byrummene etableres med en belægning i betonfliser i to grå nuancer. I
skitseforslaget er angivet to typer: En
standardflise Modul 40 fra IBF samt en
specialproduceret strukturflise fra Ambercon, jf. beskrivelsen s. 7 og detaljetegningen s. 8.
Strukturflisen er tænkt med samme
struktur (forskalling) som kirkens facade, hvorved der skabes en tydelig visuel
reference til denne.
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Betonfliser
Standard flise
Fliser i modul 40 fra IBF fås i mørkegrå
(RAL 7016) og grå (RAL 7004). Størrelserne er 40 x 20 cm og 40 x 40 cm.
Modul 40 fliser med tilhørende bundopbygning skal være dimensioneret til kørsel med lastbiler og renovationsvogne.
Farvekort

Fotos med farvereferencer
Strukturflise
Strukturflisen specialproduceres af Ambercon og gives samme overfladestruktur (forskalling) som på kirkens facade.
Strukturflisen udformes med størrelsen
40 x 120 cm og armeres. Fliserne med
tilhørende bundopbygning skal - som
standardfliserne - være dimensioneret
til kørsel med lastbiler og renovationsvogne.

Ex. på forskallingsmønster

Gug Kirke
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Belægningsmønster
Detaljetegning, der viser udformning af
ramblaen med belægning og beplantning. Betonfliserne lægges i et mønster,
der medvirker til at skabe liv og variation i belægningen.
Flisemønsteret er vist med fliser i
målene 40 cm x 20 cm, 40 cm x 40 cm
samt 40 cm x 120 cm for strukturflisen.
Udsnittet er ikke målfast.

Frynseeg

Pryd- og naturgræsser
samt blomsterløg
Pryd- og naturgræsser
samt blomsterløg

Pryd- og naturgræsser
samt blomsterløg

Pryd- og naturgræsser
samt blomsterløg
Bænk

Bærbuske

Grå fliser
Pryd- og naturgræsser
samt blomsterløg
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Struktur flise
Mørkegrå fliser

Græsarmering
På det primære parkeringsareal samt
på forarealet til den nye bolig- og
butiksbygning etableres parkeringspladser med græsarmering/nedsivning.
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Overkørsler
De tre overkørsler fra Nøhr Sørensens
Vej etableres i chaussesten.
Chaussestenene vil være i form af lys
grå granit 8-14 cm med kløvet overflade. Chausséstenene sættes i beton.
Producent: Fx Granit og Sten
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Asfalt
Kørebaner og affaldsø på det primære
parkeringsareal og den nye sti mellem Byplanvej og kirken anlægges i asfalt.
Det samme gælder kørebanearealet,
handicapparkeringen samt cykelparkeringen ved den nye bolig- og butiksbygning.
Bredden af den befæstede cykelparkering
mod Byplanvej kan evt. reduceres af hensyn til træerne.
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Beplantning
I ramblaens bede (1 og 2) anvendes
en frøblanding bestående af pryd- og
naturgræsser samt blomsterløg. De
centrale bede langs Nøhr Sørensens Vej
samt den nordlige kant langs Byplanvej
(3) anlægges som træer med underliggende grupper af lave buske. Bedene
på bytorvet (4) anlægges med pryd- og
naturgræsser, blomsterløg samt træer i
det sydlige bed. Ramblaens nordlige bed
(omkring handicapparkeringen) anlægges til understregning af den nordlige stiforbindelse fra den primære p-plads og
skal samtidig forebygge kørsel direkte
fra p-pladsen ind på ramblaen.
Bedene anlægges ved udsåning af
frøblandinger (fx DLF og Nykilde) samt
nedlægning af løg, jf. plantelisten s. 14.

Bed med græsser og bl. løg

Alle frøblandinger har et minimum af
krav til pleje, da de skal slås én gang
om året. Der skal dog eftersås med års

Bed med LAR beplantning

Nye træer

Naturgræs

Princip for grupper af buske

Eksist.
træer

(Eg og ask)

H

H

H

Kanterne langs de sydlige strækninger
af Nøhr Sørensens Vej og Byplanvej anlægges som blomstereng (fx Aalborgblanding fra Nykilde). Bedene anlægges
med sandblandet muld. Her etableres
også et organisk formet bed med prydog naturgræsblanding samt blomsterløg
med en placering sydvest for cykelparkeringen mod Byplanvej.
Regnvand ledes via rabatterne på parkeringsarealet til de primære forsinkelsesarealer i form af regnbede mod
nord og øst. På forsinkelsesarealerne
anvendes en blomsterblanding egnet
til regnvandshåndtering. Blandingen
er sammensat, så den kan tilpasse sig
jordbund og fugtighed.

Engbeplantning

H

mellemrum for at fastholde det ønskede udtryk.
Mellem forsinkelsesarealet og naturgræsarealet længst mod nord skal der
etableres en fast kant, så græsset ikke
‘vandrer’ ind i blomsterblandingen.
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Planteprincip Nr.Sørensens Vej

Planteprincip for buskgrupper

nteprincip Nr.Sørensens Vej

Planteprincip Nr.Sørensens Vej

De centrale bede langs Nøhr Sørensens
Vej og parkeringsarealets randbeplantningen mod Byplanvej etableres med
grupper af buske, der giver en let afskærmning af parkeringpladsen uden, at
indsigten til kirken forstyrres.

Bedene anlægges som ovale felter efter
principperne vist ved siden af, hvor Salix
repens ‘Saret’ (krybende pil) og Betula
nana (dværgbirk) danner bunddække.
I felterne optræder Pinus mugo var.
pumilio (dværgfyr) og Rosa ‘Butterflies’
(bunddække rose) sporadisk med en
maksimal planteafstand på 1,30 m. Pinus og Rosa plantes uden system. Endvidere tænkes bunddækket anlagt med
lidt ‘luft’, så græs og urter kan vandre
ind i beplantningerne, så det fremtræder
med en ekstensiv karakter.
Mod Byplanvej anlægges de ovale felter
på tværs af hhv. LAR- og engbeplantning.

Princip for grupper af buske langs med Nøhr Sørensens Vej.

Princip for grupper af buske mod Byplanvej.
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Planteliste
Pryd- og naturgræsblanding

Almindelig syre, Rumex acetosa

Engelskgræs, Armeria maritima

Blomsterblanding til LAR

Alm. hjertegræs, Briza media

Dag-pragtstjerne, Silene dioica

Vellugtende kamille, Matricaria recutita

Dagpragtstjerne, Silene dioica

Kamgræs, Cynosurus cristatus

Lancet-vejbred, Plantago lanceolata

Almindelig gyldenris, Solidago virgaurea

Alm. mjødurt, Filipendula ulmaria

Fåresvingel, Festuca ovina

Rød kløver, Trifolium pratense

Gul snerre, Galium verum

Hjortetrøst, Eupatorium maculatum

Vellugtende gulaks, Anthoxanthum odoratum

Humle-sneglebælg, Medicago lupulina

Liden klokke, Campanula rotundifolia

Kattehale, Lythrum salicaria

Engrottehale, Phleum pratense

Almindelig stedmoder-blomst, Viola tricolor
ssp. tricolor

Almindelig knopurt, Centaurea jacea

Akeleje, Aquilegia vulgaris

Lundrapgræs, Poa nemoralis

Almindelig kællinge-tand, Lotus corniculatus

Almindelig røllike, Achillea millifolium

Eng storkenæb, Geranium pratense

Mosebunke, Deschampsia cespitosa

Rødknæ, Rumex acetosella

Rejnfan, Tanacetum vulgare

Trævlekrone, Silene flos-cuculi

Almindelig blåtop, Molinia caerulea

Slangehoved, Echium vulgare

Prikbladet perikon, Hypericum perforatum

Fredløs, Lysimachia vulgaris

Bleg frytle, Luzula luzuloides

Korn-valmue, Papaver rhoeas

Hejregræs, Stipa barbata

Rundbælg, Anthyllis vulneraria

Sølvaks, Stipacalamagrotis

Hvid okseøje, Chrysanthemum leucan-themum

Tyrsagræs, Stipa capillata

Aalborg engblanding

(Sammensætningen er valgt ud fra Aalborg
Kommunes anvisninger)

Udspærret vinterkarse, Barbarea vulgaris
ssp. ar-cuata

Hulkravet kodriver, Primula veris

Vild gulerod, Daucus carota
Blåhat, Knautia arvensis
Blæresmælde, Silene vulgaris

Blomsterløg

Iris, Iris sibirica

Prydløg, Allium Caeruleum (5/m2)

Blorød storkenæb, Geranium sanguineum

Prydløg, Allium Christophii (5/m2)

Aksærenpris, Veronica spicata

Tulipan, Tulipa ‘Apeldoorn’ (5/m2)

Engkarse, Cardamine pratensis

Vårkrokus, Crocus vernus (10/m2)

Skov-forglemmigej, Myosotis sylvatica

Buske

Nye træer

Cikorie, Cichorium intybus

Krybende pil, Salix repens ‘Saret’

Frynseeg, Quercus cerris

Kornblomst, Centaurea cyanus

Dværgbirk, Betula nana
Dværgfyr, Pinus mugo var. pumilio
Bunddækkende rose, Rosa ‘Butterflies’

Pryd- og naturgræs

Blomstereng

Buske

Prydløg

Frynseeg
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Blomsterblanding til LAR

Bænke
På ramblaen placeres 6 bænke og på bytorvet 3 bænke.

Bænke

Bænkene er af typen COMFORT fra
VEKSØ svarende til Aalborg Kommunes
designmanual for byinventar.
Alternativt kan bænkene udformes som
plinte støbt i beton med samme overfladestruktur (forskalling) som kirkens
facade.
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Overdækning til kundevogne
Ved parkeringsarealerne etablereres 4
kundevognsskure i form af Overdækning
BF/FO17 fra HITSA. Overdækningerne
er udført i varmgalvaniseret stål og med
sider i strækmetal. Mål: 2,5 m x 2,5 m.

Overdækning til kundevogne

Én overdækning til kundevogne kan indeholde 24 kundevogne.
Belægningen ved overdækningerne er
asfalt.

Referencefotoet viser et dobbelt modul af
overdækning BF/FO17.
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Parkering
Byrumsprojektet omfatter i alt 93
p-pladser på terræn inkl. 7 pladser til
handicapparkering (heraf 1 plads til
handicapbus).

Handicapparkering

B = p-plads driftet af bygherre

Terrænparkeringen fordeler sig på centerområdets forskellige funktioner efter
følgende fordeling:

B
B

Butikker/service: 60 p-pladser
Institutioner, kirke mv.: 27 p-pladser
Boliger: 6 p-pladser
Heraf knytter de 60 + 6 p-pladser sig
direkte til det planlagte nybyggeri, mens
de 27 p-pladser er genplacering af de
oprindelige offentlige pladser i området.
Antallet og fordelingen af p-pladser på
terræn er beregnet ud fra kommunens
p-norm og er ift. dobbeltudnyttelse aftalt
med Aalborg Kommune.
Pladserne kan benyttes frit henover døgnet, undtaget 4 pladser foran nedkørslen
til p-kælder, der af hensyn trafikafvikling
er forbeholdt de nye boliger - jf. diagrammet.
Alle p-pladser anlægges af bygherre,
men i den efterfølgende drift skal 66
p-pladser driftes af bygherre/ejer og 27
p-pladser driftes af Aalborg Kommune.
Dette er vist med hhv. B og K på vedstående diagram.

K = p-plads driftet af Aalb. Kommune

Alm. parkering

B
B

K

K

B
B
K
K
K
K
K
K
K

K

B
B
B
B
K
K

K

B

B
B
B
B

K
K
K

K
K
K

K
K

B
B
B

B

B
B
B

K
K
K

K
K
K

B

B
B

B
B
B

B
B
B

B

B

B
B

B
B

B
B
B
B

B
B

B
B
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B
B
B
B
B

B
B
B
B
B

B

B

B
B
B
B

B

B

B

B

Forbeholdt boligerne

Herudover etableres der ca. 54 p-pladser
til boligerne i p-kælder under bygningen.
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Cykelparkering
Den nye bebyggelse på Nøhr Sørensens
Vej 1A vil rumme ca. 40 boliger samt
ca. 1.500 m2 i stueetagen til butikker,
(dagligvare- og udvalgsvarebutikker),
butikslignende formål, restaurant o.l.,
klinikker, kontorer, service o.l.

Cykelparkering

Dette udløser i henhold til Aalborg Kommunes cykelparkeringsnorm i alt 110
cykelparkeringspladser, der fordeles som
følgende:
80 cykelparkeringspladser til boliger.
Disse placeres i cykelstativer ud mod
Byplanvej på østsiden af den nye bebyggelse på Nøhr Sørensens Vej 1A.
20 cykelparkeringspladser til butikker
mv. Disse placeres i cykelstativer på det
nye bytorv foran den nye bebyggelse, så
de ligger tæt på stueetagens funktioner.
Derudover placeres der i alt 10 cykelparkeringspladser på Ramblaen. Disse
placeres i to grupper af 5 pladser ud for
hver af de to institutioner.

Alle cykelstativer vil være af typen
VEKSØ NOLI fra VEKSØ.
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Belysningsplan
Der anvendes armaturet Twilight Canberra (symmetrisk 4000K LED) fra Iguzzini, som anvist af Aalborg Kommune,
samt BEGA 77009 JORDSPOT 7,6W LED
til oplysning af træer.

Nye lamper

Uplights

Eksist. lamper

Eksist. lamper der skal fjernes

Twilight Canberra armaturet har en højde på 4 m svarende til områdets nuværende armaturer.
Twilight giver en fuldt oplyst lyskegle
med radius 8 m. Ved placering prioriteres fuld oplysning af indkørsler, rambla
og bytorv, jf. belysningsplanen.
P-pladser på forarealet ved den nye bolig- og butiksbygning tilkobles belysningen ved butikstorvet ved underboring.
Derved skal der ikke etableres en bimåler.
Belysningen på ramblaen tilkobles belysningsnettet fra Nøhr Sørensens Vej.
Der sløjfes 7 eksisterende armaturer
og etableres 21 stk. Twilight Canberra armaturer og 5 stk. BEGA 77009
JORDSPOT 7,6W LED.
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Armaturer
TWILIGHT CANBERRA fra Iguzzini til
belysning af gadeplan og BEGA 77009
JORDSPOT 7,6W LED til upligths på ramblaens træer.
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Affaldshåndtering

Affaldsø

Erhvervsaffald
Affald fra butikker, servicefunktioner mv.
skal håndteres i den tilhørende varegård,
der er dimensioneret til en 16 m sættevogn, og derfor også kan benyttes af
12 m renovationsbiler - jf. de på Bilag 2
viste kørekurver.
Husholdningsaffald
Til brug for husholdningsaffald etableres
der en centralt beliggende ‘affaldsø’ ved
den sydlige overkørsel til parkeringsarealet, jf. diagrammet.
Affaldsøen omfatter i alt 4 delvist nedgravede affaldsbeholdere af typen JOCA
MolokClassic galvaniseret (5 m3) - 3
beholdere til genbrug af hhv. glas, pap/
papir og plast samt 1 beholder til rest
affald. De 3 genbrugsbeholdere er til
offentlig brug, mens beholderen til rest
affald er forbeholdt beboerne i de nye
boliger.

Tømning af beholderne skal ske fra
parkeringens vejareal, hvorfor der er
friholdt et manøvreareal ved siden af
beholderne. Af Bilag 2 - Kørekurver
for tunge køretøjer - bagest i hæftet
fremgår, hvordan en 12 m renovationsvogn via parkeringsarealet kan servicere
affaldsøen.
Referencefoto: JOCA MolokClassic galva
niseret (5 m3).

21
BYRUMSPROJEKT FOR NØHR SØRENSENS VEJ - COWI - 29. JANUAR 2018

Afvandingsplan

Ny brønd + rist

Eksist. rist

Samlebrønd

Grundet områdets lerede jordbund er
der begrænset mulighed for at nedsive
regnvand, hvorfor den primære regnvandshåndtering i området skal ske som
en kombination af nedsivning og andre
løsninger for lokal afledning af regnvand
(LAR).
Projektområdet har et terrænmæssigt
fald på 3-6% med retning ca. N-NV.
Samlet er der et fald på ca. 5,5 meter
gennem området. Belægning og afvanding af de befæstede arealer etableres
ud fra det naturlige fald ensidigt mod
åbne forsinkelsesarealer i p-pladsens rabatarealer. Herfra ledes vandet til større
forsinkelsesarealer i landskabskanten
nord og øst for p-pladsen, jf. principperne på vedstående diagram.
På rambla og bytorv etableres der afløbsriste af typen CITY-FAST i belægningen. På bytorvet tilkobles brøndene de
eksisterende afløbsledninger. I forsinkelsesarealerne anvendes typen CITY KUPPELRIST.
Afvandingsplanen vil sikre et tilbagehold af afstrømningen af overfladevand,
svarende til det markerede areal på
Scalgo analysekortet fra Aalborg Kommune, se s. 23. Dette bidrager samtidig
til en reduktion af skybrudsmængden,
der potentielt kan oversvømme tunnelen
under Byplanvej.
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Forsinkelsesareal

Via terræn

Eksist. brønd

Via rør

Aalborg Kommune Kloak stiller som betingelse for en tilslutningstilladelse til
fællesledningen i området, at regnvandet
forsinkes svarende til en afledningskoefficient på 1 l/s/ha.
Der er derfor udført en beregning af
den nødvendige magasineringskapacitet i området. Beregningen er udført iht.
Spildevandskommiteens skrift nr. 30, jf.
Aalborg Kommunes LAR-katalog. Beregningerne kan ses i Bilag 1 - Magasineringsbehov - bagest i hæftet.
Med udgangspunkt i en 30 års hændelse i Aalborg viser beregningen, at der
er behov for et magasineringsvolumen
på 255 m3 svarende til et forsinkelsesareal på ca. 730 m2. Disse tænkes udført
som V-formede regnvandsbede med en
gennemsnitlig dybde på 70 cm. Bedene i den nordlige del af projektområdet
anlægges på begge sider af den nye sti
mellem kirken og Byplanvej, jf. vedstående principsnit.
Det skitserede byrumsprojekt omfatter
ca. 800 m2 forsinkelsesareal og kan dermed efterkomme kravet til forsinkelse
samt sikre mod overløb ved en 30 års
hændelse. Dette er endvidere i overensstemmelse med kravet i lokalplanforslaget, hvor der tillades nødvendig terrænregulering ifm. etablering af regnbede
o.l.

Afledningen fra ramblaen medtages i
løsningen, da dette reducerer anlægsudgifterne og bidrager til en mindre belastning af kloaksystemet.
Afledning fra bytorvet og p-arealerne
ved bolig- og butiksbygningen forbliver
tilkoblet kloaksystemet. I forbindelse
med en evt. udvidelse af butiksarealet
med nedkørsel til p-kælder vil der skulle tages særskilt stilling til afvanding af
rampen. Dette er der ikke taget højde
for i nærværende materiale.
Afvandingsplanen omfatter etablering
af 12+1 nye brønde med riste og 120
meter rør af typen PVC ø160 mm. Langs
belægninger skal der etableres 400 m
dræn. Løsningen omfatter endvidere 4
tilkoblinger til eksisterende brønde og
ledninger, mens 8 eksisterende brønde
skal blændes af.

Princip for udformning af regnvandsbede og naturtilpasset sti i den
nordlige del af området.

Inden tilkobling til den eksisterende
brønd ved Byplanvej skal der etableres
en brønd med vandbremse og der skal
ansøges om tilladelse om tilslutning. Der
vil blive pålagt bygherre en tilslutningsafgift.
Der er i planfasen ikke foretaget geotekniske prøver ift. nedsivnings- og bæreevne. Dette bør gennemføres inden
anlægsfasen.

Scalgo analysekort, Aalborg Kommune.

Det 800 m2 store forsinkelsesareal etableres med LAR-egnet beplantning, jf.
plantelisten s. 14.
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Overfladefræsning,
dybde op til 40 mm, inkl. oprydning
24.01.2018
A089722-004

Sag:

Byrumsprojekt for Nøhr Sørensens Vej

Projekt:

Nøhr Sørensens Vej

Asfalt, 40 mm AB - inkl. levering og udlægning

Enterpriseareal: Beregnet af:
Betonfliser lægning, ekskl. lev
6.150Betonfliser IBF
MATF
Modul 40
StrukturfliserKontrol:
LLKR
Modul græsarmeringssten,
inkl. levering

Overkørsler i chaussésten, betonsat
Grå, 120 mm kantsten, kurver, r > 12 m
Beskrivelse
Enhed
Mængde
à kr.
I alt kr.
afrundet
I alt kr. afrundet
Grå,
120 mm kantsten,
lige stræk
ANLÆGSMODNING
140.000I
Asfalt til middel trafik, PA/GAB
Frasortering af træ, beton mv., tillæg
ton
10
55
1.000
AFVANDING
Jord klasse 1, aflevere på jordtip
ton
1646
21
Ø 8035.000
mm dræn med geotekstil, D = 1,0 m
Jordprøveanalyse, tungmetaller, kulbriner og PAH
stk
5
825
Ø 1604.000
mm pvc-kloakrør kl. SN4, D = 1,5 m
Forurenede mursten og brokker, deponere
ton
2
683
1,0 m 1.000
Brønd L 150/150, D = 1,5 m
Ren asfalt, aflevere på modtageanlæg
ton
75
93
7.000
Pvc rendestensbrønd
Ø 315/160 x 2.000 mm
Beton < 500 x 500 mm, modtageanlæg
ton
105
84
9.000
Rendestensrist,
type BD 22 2642
Asfaltbelægning, tykkelse 60 mm, opbryde
m2
1146
9
10.000
BYINVENTAR
Vejbanebeton, tykkelse 200 mm, opbryde
m2
390
33
13.000 ved ledninger - Underboring
Jordarbejde
Vejkasse af grus, t = 200 mm at opbryde
m2
484
33
16.000
77009
Jordspot fra BEGA
Middelsvær råjord, afgrave og bortkøre
m3
1077
44
48.000
Twilight
Canberra Armatur fra Iguzzini
OVERBYGNING
2.000.000
Montage
Pålægning af 500 mm, muld hentet i depot
m2
470
60
28.000
VEKSØ
NOLI cykelstativ
Muldbearbejdning
m2
1020
14
14.000
Montage
Opfræsning af eksisterende græsplæne
m2
320
14
5.000
VEKSØ
COMFORT bænk
Udsåning af blomster- og græsser, plantning af græsser og blomsterløg
m2
1481
12
18.000
Montage
Plantning af blomstrende buske
m2
54
36
2.000
OVERDÆKNING
-BF/FO17 fra HITSA
Kantplade 150mm (bedkanter mod græs)
m2
232
13
3.000
Færdselstavler
Græssåning, areal med armeringssten
m2
1138
9
JOCA10.000
MolokClassic 5m3 affaldsbeholdere, inkl. montage
200 mm bundsikringsgrus, maskinarbejde
m2
2247
55
123.000
Frynseeg
med klump 20-25 mTk (inkl. plantning)
100 mm stabilt grus II, maskinarbejde (opretning)
m2
1051
45
47.000
ENTREPRISESUM
200 mm stabilt grus II, maskinarbejde
m2
863
73
63.000
Overfladefræsning, dybde op til 40 mm, inkl. oprydning
m2
419
74
31.000
ARBEJDSPLADSINDRETNING
(%)
Asfalt, 40 mm AB - inkl. levering og udlægning
m2
496
138
68.000
PROJEKTERINGSOMKOSTNINGER
Betonfliser lægning, ekskl. lev
m2
1051
105
110.000
I ALT
Betonfliser IBF Modul 40
m2
1051
246
258.000
UFORUDSETE UDGIFTER (%)
Strukturfliser
stk
34
500
17.000
I ALT (EKSKL. MOMS)
Modul græsarmeringssten, inkl. levering
m2
1138
386
439.000
Overkørsler i chaussésten, betonsat
m2
46
820
38.000
Moms
Grå, 120 mm kantsten, kurver, r > 12 m
lbm
19
657
12.000
I ALT (INKL. MOMS)
Grå, 120 mm kantsten, lige stræk
lbm
242
395
96.000
Asfalt til middel trafik, PA/GAB I
m2
1515
407
616.000
AFVANDING
170.000
Ø 80 mm dræn med geotekstil, D = 1,0 m
lbm
400
132
53.000
Ø 160 mm pvc-kloakrør kl. SN4, D = 1,5 m
lbm
120
338
41.000
1,0 m Brønd L 150/150, D = 1,5 m
stk
1
12.402
12.000
Pvc rendestensbrønd Ø 315/160 x 2.000 mm
stk
12
2.890
35.000
Rendestensrist, type BD 22 2642
stk
12
2.835
34.000
24
BYINVENTAR
830.000
BYRUMSPROJEKT
FOR NØHR
SØRENSENS
VEJ10.000
- COWI - 29. JANUAR 2018
Jordarbejde ved ledninger - Underboring
stk
1
10.000
77009 Jordspot fra BEGA
stk
6
2.683
16.000
Twilight Canberra Armatur fra Iguzzini
stk
21
5.232
110.000

Materialeoversigt

m2
m2
m2
m2
stk
m2
m2
lbm
lbm
m2

419
496
1051
1051
34
1138
46
19
242
1515

74
138
105
246
500
386
820
657
395
407

lbm
lbm
stk
stk
stk

400
120
1
12
12

132
338
12.402
2.890
2.835

stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk
stk

1
6
21
27
22
22
9
9
4
5
4
12

10.000
2.683
5.232
5.000
4.172
1.500
9.200
800
27.000
2.465
38.400
6.000

5,00

10,00

25,00

1.105.206

Bilag 1: Magasineringsbehov

BILAG 1 MAGASINERINGSBEHOV

ADRESSE

COWI A/S
Visionsvej 53
9000 Aalborg

Magasineringsbehov ved Nøhr Sørensens vej
20. november 2017

TLF

+45 56 40 00 00

Sagen

FAX

+45 56 40 99 99

WWW

Henrik Brødsgaard, COWI

SIDE

cowi.dk
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SIDE

Baggrund
I forbindelse med udarbejdelse af skitseforslag for en rambla, grønt parkeringsareal samt bytorv ved Nøhr Sørensens vej i Aalborg er der udarbejdet overslag
for det nødvendige magasineringsbehov for tilbageholdelse af regnvand i eks-

2/2

Magasineringsbehov
På baggrund af arealopgørelsen samt ved anvendelse af Spildevandskomiteens
Skrift nr. 30 med tilhørende regneark er magasineringsbehovet estimeret.

treme nedbørssituationer.

Som beregningsgrundlag er der forudsat følgende:
Regnkurve baseret på SVK station 20298 (Gistrup)

Oplandsdata
Oplandet, der skal afvandes kan opgøres til nedenstående arealer.
Type
Bede
Græsarmerings

Areal (m²)
1 202
1 020

Afløbs koeff. (%)
0,1
0,4

Red. areal (m²)
120
408

belægninger

Sikkerhedsfaktor: 1,4
Gentagelsesperiode: 30 år
Afløbsvandføring: 1 l/s/ha svarende til 0,4 l/s
Det nødvendige magasineringsvolumen kan på baggrund heraf beregnes til 255
m³.
Såfremt dette volumen etableres i fordybninger i terrænet med en gennemsnitlig

Flisearealer

747

0,7

522

dybde på ca. 0,7 m i en V-formet fordybning vil dette kræve et samlet areal til
magasinering på (255/0,7/0,5) ca. 730 m².

Asfaltbelægninger

1 260

1,0

1 260
Volumen til magasinering skal etableres under hensyntagen til områdets topo-

I alt

4229

2 310

Der er i ovenstående opgørelse forudsat en hydrologisk reduktionsfaktor på 1,0.

grafi og afvanding til den offentlige kloak. Dette vil blive indarbejdet i forbindelse med detailprojekteringen.

Bilag 2: Kørekurver for tunge køretøjer

Kørekurver for 12 m re

Kørekurver for 16 m sæ

Kørekurver for 12 m renovationsvogn
Kørekurver for 12 m renovationsvogn

Kørekurver for 16 m sættevognstog
Kørekurver for 16 m sættevognstog

På planen er indtegnet kørekurver for hhv. 12 m renovationsvogn
(maks. 25 tons akseltryk) til drift af
affaldsøen på Nøhr Sørensens Vej
samt kørekurver for 16 m sættevognstog (maks. 36 tons akseltryk)
til varelevering i varegård ved kommende butikker.

Bilag 2

Bilag 3
Bygherre: Torben Enggaard
Sag:

Byrumsprojekt for Nøhr Sørensens Vej

Projekt:

Nøhr Sørensens Vej

Beskrivelse
ANLÆGSMODNING
OVERBYGNING
AFVANDING
BYINVENTAR
ENTREPRISESUM

Dato:
Sag nr.:
24.1.2018 A089722-004
Beregnet af:
MATF
Kontrol:
LLKR
I alt kr. afrundet
140.000
2.000.000
170.000
830.000
3.150.000

ARBEJDSPLADSINDRETNING (%)
PROJEKTERINGSOMKOSTNINGER
I ALT

160.000
710.000
4.020.000

UFORUDSETE UDGIFTER (%)
I ALT (EKSKL. MOMS)

400.000
4.420.000

Moms
I ALT (INKL. MOMS)

1.110.000
5.530.000
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