LOKALPLAN 1-3-120
Klostermarksskolen, Dronning Christines
Vej, Vestbyen
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Startredegørelse
En startredegørelse er en indledende politisk drøftelse og afklaring af rammerne for et kommende
lokalplanarbejde.
Startredegørelsen, som forelægges By- og Landskabsudvalget, beskriver i korte træk det konkrete
projekt eller den problemstilling, der ligger til grund for, at en bygherre har ønsket at få udarbejdet en
lokalplan.
I den politiske drøftelse kan der være en stillingtagen til eksakte problemstillinger, eller det kan
fastsættes, hvilke særlige intentioner, opmærksomhedspunkter eller fokusområder, der er for netop
denne plan.
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Baggrund
Klostermarksskolen har et ønske om at udvide deres bygningsmasse og skabe tidssvarende
rammer for skolens undervisning. Området er ejet af Klostermarksskolen med undtagelse af en
enkelt ejendom, Dronning Christines Vej 4, som er en bolig.
Bygherre ønsker af nedrive to bygninger, Annebergvej 3 og Dronning Christines Vej 2, som i dag
fungerer som klubhus for skolens elever. Klostermarksskolen ønsker at opføre en bygning som kan
rumme skolens kreative- og naturvidenskabeligefag i dagtimerne, og om aftnen anvende huset til
kulturelle formål. Ligeledes ønsker Klostermarksskolen at udvide og omdanne gynmastiksalen til ny
hovedindgang og samle de administrative funktioner.
Der er pågår en dialog med ejerne omkring det fremtidige forhold af Dronning Christines Vej 4.
Ejendommen kan tages med i lokalplanen for Klostermarksskolen, som gør det muligt at beholde
ejendomen som bolig. Påsigt ønsker Klostermarksskolen at inddrage Dronning Christines Vej 4 til
klubhus for skolens elever.
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Området
Oversigtskort

Luftfotoet fra 2017.

Lokalplanområdet
Luftfotoet viser afgrænsningen af den kommende lokalplan for Klostermarksskolen.
Lokalplanafgrænsning med Annebergsvej mod nord med større institutioner, Dronning Christines
Vej fra øst med boliger langs vejen og fra syd og vest grænser boliger op til Klostermarksskolens
arealer.
Området udgør et areal på ca. 7.700 m2, som omfatter flere matrikler:
1290, Aalborg Bygrunde (klubhus for Klostermarksskolen, Dronning Christines Vej 2)
1292, Aalborg Bygrunde (Klostermarksskolen, Dronning Christines Vej 6)
1305a, Aalborg Bygrunde (Klubhus og institutionsbygning for Klostermarksskolen, Annebergvej 3
og 5)
Klostermarksskolen ligger i byzone og er en del af Vestbyen, som rummer et et varieret udbud af
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boligtyper og række andre faciliteter, der gør bydelen til et attraktivt bosætningssted. Der findes flere
institutioner langs Annebergvej og Saxogade, som rummer Vor Frelser Kirke, Frimurerlogen Cimbria
Handelsskolen Aalborg, Katedralskolen m.fl.

Vejforløbet fra Annebergsvej til Saxogade. I forgrunden ses Vor Frelser Kirke, og herefter Caroline Smiths Minde,
Handelsgymnasiet og Sygehus Nord i baggrunden. Yderst til højre anes Frimurerlogen Cimbrias bygning.

Billedet til venstre viser Dronning Christines Vej 2 (røde villa) og 4 (hvide villa) set fra skolegården. På billedet til højre
ses den seneste tilbygning for Klostermarksskolen og Annebergvej 3 (gule villa).

I umiddelbarnærhed af området er en del bevaringsværdige bygninger fra sidste del af 1800-tallet til
begyndelsen af 1900-tallet, med en stor spændevidde i arkitekturen.
For at kunne opføre en tilbygning på Dronning Christinesvej 2 og Annebergvej 3 skal
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villaerne nedrives.

Ovenfor er ses Dronning Christines Vej 2 (røde villa) og Annebergvej 3 (gule villa), som skal nedrives for at gøre plads til
en tilbygning.

Villaerne på Dronning Christines Vej 2 og Annebergvej 3 er udpeget som bevaringsværdige. Villaen
på Dronning Christines Vej 2 er stilarten "den historicistiske villa" med en bevaringsværdi af middel
karakter på 5. Villaen på Annebergvej 3 er stilarten "den klassiske historicistiske villa" med en
bevaringsværdi af middel karakter på 4.
Der pågår en dialog omkring fremtidige forhold for Dronning Christines Vej 4.
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Eksisterende planforhold
Kommuneplan
Området ligger i kommuneplanen for Vestbyen med rammerne 1.3.B4 Klostermarken m.fl., som er
udlagt til boliger og mindre erhverv, og 1.3.O2 Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sct.
Jørgens Gade, som primært er udlagt til institutioner.

Ovenfor ses kommuneplanernes afgrænsninger. 1.3.B4 Klostermarken m.fl. er gældende for
Dronning Christines Vej 2 og 4 (rød), mens resten af lokalplanområdet hører under rammen 1.3.O2
Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sct. Jørgens Gade (gul). Lokalplanafgrænsningen
er markeret med et hvidt omrids.
For kommuneplanramme 1.3.B4 (boligerne) gælder følgende:
Målet er at fastholde områdets karakter af boligområder samt at bevare arkitektoniske og
rekreative kvaliteter.
Anvendes til boliger (åben-lav, tæt-lav eller etage), kulturelle formål, institutioner og tekniske
anlæg.
Bebyggelsesprocenten er maks. 35 for åben-lav og tæt-lav samt 50 for etagebebyggelse.
Maks. 2 ½ etager for etagehuse langs Annebergvej.
Maks. 12,5 meter i højden.
Områdets arkitektoniske kvaliteter og grønne karakter skal bevares.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger i øvrigt skal der sikres et højt arkitektonisk niveau.
Ny bebyggelse tilpasses områdets struktur i forhold til placering, bygningsvolumen, materialer,
detaljeringsgrad mm.
For kommuneplanramme 1.3.O2 (Klostermarksskolen) gælder følgende:
Målet er at fastholde områdets anvendelse til offentlige formål og at sikre strukturen samt
bygningsmæssige, rekreative og kulturhistoriske værdier i området.
Anvendes til institutioner, kulturelle formål m.fl.
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Bebyggelsesprocenten er maks. 90 for området.
Træk der ønskes at bevares er områdets grønne arealer og ordnede karakter - de græsklædte og
store flotte træer.
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdig bebyggelse skal oprindelig materialevalg, overflade og
udformning opretholdes/genskabes.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger i øvrigt skal et højt arkitektonisk niveau sikres.
Områdets overordnede karakter, med fritliggende bygninger i en grøn bund, skal bevares.
De store træer i området skal bevares.
Opholdsarealer, parkeringspladser og forarealer skal fremstå grønne.
Det markante kig mod Aalborgtårnet fra Absalonsgade må ikke sløres.
Kirken skal fastholdes som landemærke.
Eksisterende lokalplan
Nuværende lokalplan for området 05-079 Hasseris Villaby, Klostermarken.
I bestemmelserne står her bl.a., at lokalplanens formål er at sikre:
at bevaringsværdig bebyggelse udpeges,
at områdets bevaringsværdige bygninger om- og tilbygges i respekt for husets oprindelige stilart
og kvaliteter,
at områdets grønne præg, herunder de grønne hegn og store gamle træer, bevares, og
at området fortsat fortrinsvis anvendes til boliger og små erhverv, som kan drives fra boligerne.
Hertil en række bestemmelser i lokalplanen med bl.a.:
Byggelinjer: langs alle offentlige veje fastlægges en byggelinje 5 meter fra vejskel. Bebyggelsen
skal placeres i eller bag byggelinjen. Kan afviges hvis bygningen placeres i flugt langs den øvrige
bebyggelse.
Kældre: må maks. have en højde på 1,25 meter over terræn efter et fastlag niveauplan for den
enkelte bygning (fastlagt af Aalborg Kommune).
Bygningshøjde maks. 8,5 meter og maks. 1 ½ etager for nye bygninger.
Bevaringsværdige træer må ikke fældes.
Hegn i skel mod veje og stier skal være levende. Dette er også gældende når hegnet er placeret
mindre end 1,75 meter fra skel mod veje og stier.
Parkering jf. Bilag F i Kommuneplanen.
Nye bygninger i området:
Facader skal fremstå som blank mur, pudset eller vandskuret med bemaling. Delpartier
(mindre end ½ af facaden) kan udføres i andre materialer.
Tag skal fremstå med matte tegl (maks. glanstal på 20), cenmenttagsten, skifer,
fibercementskifer, tagpap eller tagpap på lister.
Vinduer og døre skal fremstå med rammer og karme af træ, metal eller en blanding af disse
materialer.
Etablere fællestræk med øvrig omkringliggende bebyggelse.
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Projektet

Illustration af Klostermarksskolens vision for området (markeret med lilla).

Klostermarksskolen ønsker at opføre en tilbygning på nuværende Annebergvej 3 og Dronning
Christinesvej 2, og en udvidelse af bygning B i skolegården. Der er ikke tale om en stigning i
elevoptag eller personale, men en udvidelse af skolens arealer.
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Oversigt af lokalplanområdet med udvidelserne.

En realisering af projeket vil omfatte en tilbygning, bygning E, på ca. 1.700 m2 og en udvidelse af
bygning B på ca. 360 m2. Det vil give lokalplanområdet en samlet bebyggelsesprocent på ca. 95.
Det forudsættes, at al bebyggelses bevares med undtagelse af Annebergvej 3 og Dronning
Christinesvej 2 der i dag fungerer som klubhus for skolen, som nedrives og erstattes med en ny
bygning til Klostermarksskolen. Den nye bygning skal rummes skolens kreative- og
naturvidenskabelige fag. Ligeledes skal det være muligt at benytte bygningen til kulturelle formål i
aftentimerne.

Snit A.

Den nye tilbygning foreslås opført langs Annebergvej med maks. 3 etager ud til vejen og maks. 4
etager ind mod skolegården, da faldet i terrænet fritlægger kælderen.
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Snit B.

Udvidelsen af bygning B vil blive den nye hovedindgang til Klostermarksskolen med administration,
aula, bibliotek og lærerforberedelseslokaler. Bygningen opføres i maks. 2 etager.

Volumenet af den nye bygning E langs Annebergvej.
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Bygningsvolumenet for den nye tilbygning E set i forhold til eksisterende og omkringliggende bygninger.

I forhold til antallet af Klostermarksskolens ansatte og parkeringsnormen mangler de i
dag parkering. I lokalplanprocessen skal der redegøres for hvordan parkeringsproblematikken for
udbygningen kan løses.
I aftentimerne, hvor der skal foregå kulturelle arrangementer i tilbygningen,
påtænker Klostermarksskolen anvende skolegården til parkering for husets gæster.
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I forgrunden ses udvidelsen af bygning B og tilbygning, bygning E med de røde markeringer. Bagerst ses til venstre Vor
Frelser Kirke og til højre Christine Smiths Minde.

Der er behov for at udarbejde en ny lokalplan, da ønskerne for Klostermarksskolen ikke er overens
med de gældende rammer for området. Nuværende lokalplan dækker et stort areal, som primært
har bestemmelser for boliger, har en lavere bebyggelsesprocent og lavere bygningshøjde.
Hertil er lokalplanområdet synligt i bybilledet og bevaringsværdige bygninger rives ned. Derfor skal
offentligheden have mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser til projektforslaget.
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Intentioner og opmærksomhedspunkter i lokalplanforslaget
Forhold der forventes at få en afgørende betydning for den forestående planlægning er oplistet
herunder.
Arkitektur
Klostermarksskolens nye bygninger skal indpasses med områdets øvrige bebyggelse i området,
som består af bygninger af høj arkitektionisk kvalitet fra forskellige tidsperioder. Nye bygninger skal
derfor rumme en vis standard i byggeriet med et moderne udtryk og referencer til de
omkringliggende bygninger.
Skala
Langs Annebergvej skal arbejdes med en let øverste etage for bygning E, evt. som manzardtag eller
trappet ind. Ligeledes kan bygningen synes mindre og knap så bastant ved at trække den tilbage fra
vejen.
Materialer
For nybyggerierne er detaljegraden og sammenspillet med øvrige materialer vigtig. Der er foreslået
materialer som tegl, træ, glas og metal. Murværk kan suppleres med andet materiale for at skabe en
forbindelse til de gamle huse. Her kan beton også være en mulighed, hvis detaljeringen er god.
Bebyggelse
Det forventes at udlægge en bebyggelsesprocent for hele lokalplanområdet for Klostermarksskolen
på ca. 90, som gør det muligt at udvide deres bygningmasse svarende til det beskrevne projekt.
Nedrivning af bevaringsværdige bygninger
Klostermarksskolen ønsker at forbedre sine faciliteter for skolens elever og ansatte. For at kunne
gennemføre planen for at udbygge Klostermarksskolens aktiviteter, som ikke er muligt inden for
eksisterende rammer, forudsætter det en nedrivning af de bevaringsværdige bygninger på Dronning
Christines Vej 2 og Annebergvej 3.
Grøn karakter
Der skal opretholdes en grøn profil ud mod Annebergvej, som ved de omkringliggende grunde. Det
grønne præg, ønskes mere karakteristisk end eksisterende og ses gerne udvidet.
Bevaringsværdige træer
Lokalplanområdet rummer flere ældre og bevaringsværdige træer. Træer med en diameter på 25 cm
og derover er bevaringsværdige, og skal sikres igennem lokalplanen, hvor de udpeges.
Trafik og veje
Der skal arbejdes på at sikre gode af- og pålæsningsområder/"Kiss and goodbye"-områder af elever
omkring Klostermarksskolen syd for Annebergvej og Saxogade. I dag er svært at sikre de bløde
trafikkanter mod farlige situationer med eksisterende biltrafik på Annebergvej og Saxogade.
Med udsigt til en forøgelse af trafikken på Annebergvej og Saxogade mod Sygehus Nord-området
skal det vurderes, om der skal udlægges plads til en cykelsti. Det vil medføre at byggefeltet for
tilbygningen skal rykkes længere ind på grunden.
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Endvidere er det sandsyneligt, at Dronning Christines Vej vil blive lukket mod Annebergvej og
Saxogade i forbindelse med en ny vejadgang til Sygehus Nord-grunden via Saxogade. Derfor skal
der i lokalplanen redegøres for fremtidig vejadgang til skolen.
Parkering
Klostermarksskolen råder i dag over ca. 7 parkeringspladser, som er fordelt på egen grund og ved
leje af pladser i området. Det er ikke muligt at etablere nok antal parkeringspladser på egen grund i
forhold til de nye faciliteter. I lokalplanprocessen skal det undersøges, hvor meget parkering der kan
sikres på egen grund. Der kan søges dispensation imod der indbetales til Aalborg Kommunes
Parkeringsfond.
Alternativt kan der indgås en aftale om etablering af parkeringspladser på et nærliggende areal,
forud sat det tinglyses at disse p-pladser er etableret i tilknytning til det nye byggeri og ikke må
nedlægges.
Der skal sikres tilstrækkelig med cykelparkering for Klostermarksskolen.
Støj
Boligen på Dronning Christines Vej 4 skal sikres mod støj fra Klostermarksskolen. Boligen vil, på tre
af matriklens fire sider, være omkranset af skolen og Dronning Christines Vej mod vest.
Ligeledes skal lokalplanområdet sikres mod trafiksstøj fra Annebergvej og Saxogade, hvis disse
berøres af en ændring af vejstrukturen.
Dronning Christines Vej 4
Der pågår en dialog med ejerene af Dronning Christines Vej 4 omkring lokalplanprocessen.
Villaen ligger på en bakke i forhold til Klostermarksskolens skolegård. Ejerne er bekymret for at
deres bygning vil tage skade ved udgravningen af tilbygningen mod Annebergvej. Jordbunden i
området er muld, som ikke velegnet at bygge på, og der kan opstå sætningsskader på villaen ved
udgravningen til kælderen. Der skal i det videre forløb undersøges, hvordan det er muligt at sikre
villaen og områdets øvrige bygninger.
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Anbefaling
Projektet lever op til intentionerne i kommuneplanen for Vestbyen, om at bydelen fortsat skal rumme
skole, instituioner og andre naturligt knyttede servicefunktioner samt boliger.
Såfrem grundejerne ønsker en lokalplan for området, anbefales det, at der arbejdes videre med et
lokalplanforslag, der giver følgende muligheder:
Afklare om Dronning Christines Vej 4 skal inddrages i lokalplanen.
At Dronning Christines Vej 4 kan forblive bolig.
De bevaringsværdige bygninger på Annebergvej 3 og Dronning Christines Vej 2 nedrives.
Opføre en tilbygning, Annebergvej 3 og Dronning Christines Vej 2, med maks. 3 etager mod
Annebergvej og 4 etager mod skolegården.
Udvidelse af eksisterende bygning i skolegården i maks. 2 etager.
En bebyggelsesprocent for hele lokalplanområdet på 95.
Bybygningerne tilpasses områdets særlige karakter og skala.
Bevare træer og den grønne karakter i området.
Terrænforhold bevares i videst muligt udstrækning.
Parkering bør så vidt muligt foregå på egen grund.
Vejforhold, som skal sikre bløde trafikanter.
At der udarbejdes en projektlokalplan, hvor det ønskede byggeri beskrives i lokalplanen.
Etablering af grønne- og fælles opholds arealer prioriteres forud for parkeringspladser.
I øvrigt anbefales det, at lokalplanarbejdet igangsættes på de ovennævnte forudsætninger.
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