LOKALPLAN 1-4-111
Boliger, Karolinelundsvej, Ø-gadekvarteret
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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

Baggrund
Grundejer ønsker at opføre ny bebyggelse bestående af 24 lejligheder samt etablering af 84
parkeringspladser i stueetage og kælder til henholdsvis beboer og som offentlige parkeringspladser.
Kommuneplanrammen giver mulighed for bymæssige formål, heriblandt bolig og erhverv, mens det
nuværende lokalplangrundlag for grunden ikke giver mulighed for boliger.
Derfor ønsker grundejer, at der udarbejdes en lokalplan, som kan muliggøre en realisering af
projektet.
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Området
Oversigtskort

Lokalplanområdet
Luftfotoet angiver lokalplanområdet beliggenhed på kanten af Ø-gadekvarteret over for Karolinelund
mod Karolinelundsvej. Lokalplanområdet har et areal på ca. 3000 m2 og trafikbetjenes både fra
Karolinelundsvej og Østerbro.
Lokalplanområdet ligger i forbindelse med randbebyggelsen, Østerbro 24 og 26,
produktionsvirksomhedern Tulip Food Company og en mindre forsyningsvirksomhed. Endvidere
løber der et nedlagt banetracé langs lokalplanområdet, der nu fungerer som en rekreativ
forbindelse.
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Østerbro 24 og 26 på hjørnet af Østerbro - Textil Centret ligger i forlængelse heraf.
Karolinelundsvej er en primær trafikvej og indgår i det overordnede vejnet som forbindelse fra syd
ind mod Aalborg centrum. Østerbro fungerer som lokalvej og skal dermed betjene området trafikalt.
Samtidig indgår Østerbro i cykelpendlerruten ud mod Aalborg Universitets campus i Øst. Derudover
ligger det kommende +BUS stoppested ved Karolinelund cirka 400 m fra lokalplanområdet. Dette
betyder, at cyklister og offentlig transport prioriteres meget højt i dette område.
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Eksisterende planforhold
Eksisterende lokalplan
Den eksisterende lokalplan 10-040 er fra 1994 og omfatter området omkring Tulip Food Company,
samt området omkring Karolinelundsvej 11 og Østerbro 24 og 26.
Den nuværende lokalplan giver mulighed for bl.a. at opføre et hotel, kontorer eller butik på grunden,
men ikke boligbebyggelse.
Eksisterende kommuneplan
Området ligger kategoriseret i kommuneplanramme, som blandede bymæssige formål. Ny
bebyggelse kan opføres som erstatningsbyggeri, tilpasset nabobygningen og omgivelsernes
gesimshøjde, med indgang fra gaden eller i port. Opholdsarealer skal svare til min. 30 % af
etagearealet og prioriteres forud for parkeringspladser. Parkeringsnormen for etageboliger over 50
m2 i Aalborg Midtby er 1 plads pr. 2 boliger.
Lokalplanområdet ligger uden for det afgrænsede område til butiksformål. For at undgå en utilsigtet
dannelse af et nyt bydelscenter eller lokalcenter bør enkeltstående butikker som udgangspunkt
placeres mindst 500 m fra andre butikker.
Syd for området ligger produktions- og risikovirksomheden Tulip Food Company. Nedenstående
illustration viser risikovirksomhedens planlægningszone, hvor der indenfor sikkerhedsafstanden
(gul) ikke kan planlægges for boliger, opholdsarealer eller parkeringspladser.
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Risikovirksomhed og 500 m planlægningszone. Sikkerhedstand (gul) konsekvenszone (grøn) planlægningszone (blå)
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Projektet
Bygherre har udarbejdet et skitseforslag til ny bebyggelse:

Projektet tager udgangspunkt i at nedrive eksisterende bygning og opføre en etagebebyggelse ud
mod Karolinelundsvej, som en kombination af lejligheder og parkeringsplads i stueetage og kælder
til både privat og offentlig benyttelse. Bebyggelsen er 3 etager mod nord og 6 etager mod syd, og
har en størrelse på ca. 2500 etagemeter. Der er adgang fra Karolinelundsvej gennem en port, som
fører til en svalegang på bagsiden af bebyggelsen. Den består af 24 lejligheder, hvoraf 3 af
lejlighederne har adgang til private terrasser, mens alle lejligheder har adgang til tagterrasse, samt
opholdsareal beliggende på 1. sal.
Forvaltningen har anført nedenstående forklaringer på skitseforslaget.
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I stueetagen samt kælder er der planlagt 84 parkeringspladser til beboer og offentlige parkering.
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Intentioner og opmærksomhedspunkter i lokalplanforslaget
Her beskrives forhold, der forventes at få afgørende vægt i den forestående planlægning.
Anvendelse
Området er placeret på kanten af Midtbyen og Ø-gadekvarteret. Derfor vurderes det, at en
fortætning på grunden med boliger og kontorerhverv vil skabe en sammenhæng i det
omkringliggende miljø.
Byggeriets omfang og indpasning
Arkitektonisk er området karakteriseret ved karrebebyggelserne langs Østerbro i 3 – 4 etager. Det
vurderes at det foreslåede projekt, på det pågældende sted ikke er tilpasset omkringliggende
bebyggelse. Hvorimod en stokbebyggelse, der har en etage- og gesimshøjde, som er tilpasset
gaden og omkringliggende bebyggelse, vil være med til at give en velbalanceret
bebyggelsesstruktur.
Facader
Grundens nabobebyggelser er udført i rødt tegl og med enkelte horisontale detaljer
i murstensværket. Det vurderes at ny bebyggelse vil skabe en god indpasning med det eksisterende
miljø, hvis den opføres i rødt tegl med en tagetage i et lettere materiale.
Det anbefales at arbejde med enkelte fremspring i facaden og opgange ud til Karolinelundsvej for at
bryde med Karolinelundsvej ensartede forløb.
Endvidere har projektforslaget parkering i stuetagen. Her anbefales det, at der kun arbejdes med
parkering i kælder, evt. som hævet kælder, som vil gøre facaden mere aktiv og skabe en varieret
oplevelse langs Karolinelundsvej.
Rekreative muligheder
Adgang til udendørsopholdsarealer skal være min. 30 % af etagearealet. Det kan endvidere fx
arbejdes med flere private opholdsarealer, som eksempelvis tilbagetrukne altaner og taghaver med
adgang fra lejlighederne.
Tilgangen til stiforbindelsen, der løber langs området, er væsentlig at bevare med mulighed for at
lave regnvandsbede langs. Endvidere er der langs stien en række træer, som skal sikres i det
følgende lokalplanarbejde.
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Eksempler på hvordan der kan arbejdes med byggeriets omfang og indpasning, facader og opholdsarealer.

Trafik
Adgang til området fra Karolinelundsvej kan udelukkende ske som højre ind og højre ud. Det vil ikke
være muligt at åbne vejadgangen for venstresvingende trafik, bl.a. på grund trafikbelastningen på
Karolinelundsvej.
Vejadgang via Østerbro krydser cykelpendleruten mod øst, hvilket betyder høj risiko for
konflikter mellem cyklister og biler. Vejadgangen til Østerbro er derfor ikke egnet til større
trafikmængder.
Der er gode cykel og gangforbindelser, som skal sikres helt ind på området, således bløde
trafikanter kan færdes sikkert.
Den foreslåede bebyggelse med 24 lejligheder forventes at generere en biltrafik på ca. 50
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køretøjer pr. døgn. En offentlig parkeringsplads med op til 60 pladser forventes at generere en
biltrafik op mod 960 køretøjer pr. døgn. Dette vil være problematisk at afvikle på grunden, og derfor
vurderes det kun at anbefale parkering til grundens egne funktioner.
Miljømæssige forhold
Produktions- og risikovirksomhed:
Lokalplanområdet ligger tæt på produktions- og risikovirksomheden Tulip Food Company. På
nuværende tidspunkt er der udarbejdet en rapport til at undersøge den samfundsmæssige risiko i
området. I denne rapport kan der accepteres: 21 boliger, 3 butikker á 200 m2, samt 34
parkeringspladser. Derfor skal det i lokalarbejdet undersøges, hvorvidt projektforslagets antal boliger
og parkeringspladser er acceptable i forhold til den samfundsmæssige risiko og at aktivitetsniveauet
ikke ændres i øvrige områder.
For at sikre at produktionsvirksomhedens drifts- og udviklingsmuligheder ikke påvirkes negativt, skal
der foretages en vurdering af, om der er behov for særlige tiltag i det nye byggeri.
Støj virksomhed:
Tulip Food Company har foretaget støjvurdering rundt om deres virksomhed. Der er ikke blevet
foretaget nogen støjvurdering på lokalplanområdet. Der dog foretaget en vurdering ved Østerbro 24
og 26, hvor resultatet viste, at de lige kunne overholde grænseværdierne for blandet bolig og
erhverv her.
Det anbefales derfor, at der udarbejdes en støjvurdering for det aktuelle projekt.
Støj trafik:
Området er støjbelastet ud mod Karolinelundsvej. Der skal derfor redegøres for hvor meget
lokalplanområdet belastes af trafikstøjen.
Forurening:
Der har tidligere ligget et renseri og autoværksted på lokalplanområdet. Undersøgelser har påvist
forurening af en sådan karakter og omfang, at dele af området er kortlagt, som forurenet.
For de fire ovenstående miljøforhold gælder det, at der skal foretages undersøgelser og
fx afværgeforanstaltninger, så det sikres at Miljøstyrelsens grænseværdier overholdes for den nye
bebyggelse og ikke giver grundlag for at skærpe vilkårene for produktionsvirksomheden Tulip Food
Company.
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Anbefaling
Såfremt grundejer ønsker ny lokalplanlægning for ejendommene, anbefales det at der arbejdes
videre med et lokalplanforslag, der giver følgende muligheder:
Anvendelse: Boliger og kontorerhverv.
Bebyggelsens omfang: Maks. 2500 etagemeter.
Etager: Stokbebyggelse maks. 5 etager, tilbagetrukket tagetage.
Materialer: Rødt tegl, tagetage i lettere materiale.
Facader: Varieres med bygningsfremspring. Indgang fra Karolinelundsvej.
Parkering: I kælder, kun til grundens egne funktioner.
Udendørs opholdsarealer: Min. 30 % af etagearealet. Tilbagetrukne altaner og taghaver.
Undersøgelser og vurderinger miljø: Støj, forurening og samfundsrisiko.
Produktions- og risikovirksomhed: Bebyggelse må ikke øge samfundsrisikoen eller
udviklingsmuligheder for virksomheden.
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