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Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er juridisk bindende for borgerne og regulerer, hvordan et område må anvendes og
indrettes fremover. Igennem lokalplaner styrer byrådet den fremtidige udvikling i et område.
Et af formålene med lokalplaner er at give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete
tiltag i sammenhæng med omgivelserne og den øvrige planlægning i kommunen.
Lokalplaner udarbejdes efter regler i Planloven, som regulerer arealerne i Danmark på et overordnet
niveau. Loven sikrer, at der bliver taget hensyn til alle interesser i samfundet, når arealer bruges og
indrettes. Planloven bestemmer også, hvad en lokalplan skal indeholde, og hvordan den skal
offentliggøres.
I en lokalplan vil der typisk være bestemmelser om:
Hvad området og bygningerne må bruges til.
Hvordan området må udstykkes.
Hvor store og høje bygninger må være.
Hvordan bygninger, veje, stier mm. skal se ud og ligge.
Hvor og hvilken type beplantning, friarealer o.lign. der skal være.
Afhængig af den enkelte lokalplan og stedet kan lokalplanen indeholde øvrige bestemmeler, fx om
bevaringsværdige huse og bymiljøer, støjskærme eller grundejerforeninger.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og kommuneplan?
En lokalplan skal altid være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Kommuneplanen
beskriver byrådets overordnede visioner for, hvordan kommunen skal udvikle sig.
Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Men byrådet har pligt til at virke
for kommuneplanens gennemførelse, bl.a. gennem udarbejdelse af lokalplaner, som til gengæld er
bindende for den enkelte grundejer.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og byggelov?
I Byggeloven og særligt i Bygningsreglementet er der en lang række generelle krav og
bestemmelser til og om byggeri. De skal være opfyldt, for at et byggeri er lovligt, og for at opnå
byggetilladelse til byggeriet. En stor del af disse bestemmelser kan i en lokalplan skærpes eller
lempes. Det vil sige, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser, der udtrykkeligt er nævnt i
lokalplanen, tilsidesætter Byggelovens bestemmelser.
Hvis ikke der er særlige bestemmelser i lokalplanen, der tilsidesætter Byggelovens regler, er det
Byggelovens bestemmelser, der er gældende inden for lokalplanens område.
Det er denne koordinering mellem Byggelov og Planlov, der i lokalplanlagte områder for eksempel
gør det muligt at bygge både højere og tættere, end det ellers er tilladt i Byggeloven.

Hvornår laves der en lokalplan?
Byrådet skal vedtage en lokalplan,
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når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres,
når arealer skal overføres til byzone, eller
når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.
Kommunen kan altid af egen drift beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan for et givet område
eller projekt.

Hvad består lokalplanen af?
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om
lokalplanens indhold.
Bestemmelserne, der omfatter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets fremtidige
anvendelse.
Kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige disponering af
området.

Lokalplanforslag og offentlig høring
Når byrådet har godkendt forslag til lokalplan sendes planen i offentlig høring. 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 vedtages planen endeligt.
Byrådet er forpligtet til at behandle indsigelser og forslag om ændringer inden lokalplanen vedtages
endeligt, men byrådet er ikke forpligtet til at rette sig efter dem.
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så
omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med
offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside,
er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke
må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i
planen.
De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold.
I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen
og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til
anden lovgivning, som fx Naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.
Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved
lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Universitetsområdet i Aalborg Øst, tæt på Gigantium og
Aalborg Universitet. Der foregår i disse år en stor udvikling i området, bl.a. udbygning af Aalborg
Universitet og opførelse af nyt Aalborg Universitetshospital, som forventes at stå færdigt i løbet af
2020. Udviklingen af Universitetsområdet forventes at medføre et behov for flere boliger i området.

Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af en konkret henvendelse fra projektudvikler og
ejer af ejendommen, der ønsker at udvikle området til et attraktivt boligområde. Ejeren af
ejendommen har i samarbejde med COBE Arkitekterne udarbejdet en dispositionsplan for området,
hvor den overordnede vision for området er at skabe et nyt boligområde med en høj naturværdi, en
velfungerende infrastruktur, et godt bomiljø for mennesker med fokus på fællesskabet og et aktivt og
involverende boligområde.
Lokalplanens formål er at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til boligformål og sikre mulighed
for opførelse af forskellige typer af boliger, der skal skabe en mangfoldighed i
beboersammensætningen. Desuden har lokalplanen til formål at give mulighed for opførelse af
institutioner, f.eks. plejehjem, ældreboliger, børnehave o.lign.
Med lokalplanen fastlægges principper for placering af ny bebyggelse i mindre klynger, der skal
styrke klyngefællesskabet. Området indrettes med en vej- og stistruktur, der opfordrer beboeren til at
lade bilen stå og planen fastsætter principper for områdets grønne struktur, der skal bidrage til en
høj naturværdi og sikre sammenhæng med det omkringliggende landskab.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2016.

Lokalplanområdet
På oversigtskortet ovenfor er lokalplanområdets afgrænsning vist med hvid streg. Lokalplanområdet
er beliggende i den sydlige del af Universitetsområdet, syd for Alfred Nobels Vej. Lokalplanområdet
ligger mellem boligområdet Da Vinci Parken mod vest, der består af en blanding af tæt-lave- og
etageboliger, og et større boligområde ved Seiferts Alle mod øst, der endnu ikke er helt udbygget.
Langs lokalplanområdets afgrænsning mod øst løber Pontoppidanstien fra Alfred Nobels Vej i nord
og tilkoblet Panstien, der forløber i øst-vest gående retning langs lokalplanområdets afgrænsning
mod syd. Pontoppidanstien er underført Alfred Nobels Vej og videreføres i nordlig retning til Aalborg
Universitet. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 7,6 ha.
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På kortet er illustreret, hvordan lokalplanområdet kobles på det eksisterende stinet.
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Lokalplanområdet set fra Alfred Nobels Vej i sydlig retning.

På fotoet ovenfor ses lokalplanområdet i nordlig retning - set fra Panstien, der løber langs lokalplanområdets
afgrænsning mod syd.
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Pontoppidanstien, der afgrænser lokalplanområdet mod øst, er vist på fotoet ovenfor. Stien er underført Alfred Nobels
Vej og løber i nordlig retning op til Aalborg Universitetet.

Lokalplanområdet fremstår ved lokalplanens udarbejdelse som et åbent landbrugsareal, der er i
omdrift. Der findes ingen eksisterende bebyggelser indenfor lokalplanområdet.
Fra Alfred Nobels Vej mod nord til Panstien mod syd løber et eksisterende læbælte i nord-syd
gående retning igennem lokalplanområdet. Læbæltet fremstår som et plantet ligerækket læbælte af
hjemmehørende arter i en bredde og højde af ca. 6 meter.
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Læbæltet, der løber igennem lokalplanområdet i nord-sydgående retning.

Størstedelen af lokalplanområdet er beliggende i landzone. Dog er et mindre areal langs med Alfred
Nobels Vej beliggende i byzone. Der henvises til Kortbilag 1.
Det naturlige terræn fremstår jævnt stigende mod sydvest. Terrænet fremstår lavest ved Alfred
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Nobels vej mod nordøst, ca. kote 23 (DVR90) og stiger med ca. 6 meter i sydvestlig retning over en
afstand på godt 300 meter, til ca. kote 29 (DVR90).

Omgivelser
Lokalplanområdet er en del af et større bykvarter, Universitetsområdet, som er udviklet i forlængelse
af Aalborg Universitet. Arealet ligger i den sydlige del af bykvarteret Universitetsområdet, hvor der i
kommuneplanen gives mulighed for boligformål, der skal understøtte byvæksten i området.
Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Alfred Nobels Vej, der løber i øst-vest gående retning.
Nord for Alfred Nobels Vej finder man et større markareal, der er en del af et større
byudviklingsområde ved Gigantiumkvarteret, der er under udvikling til et nyt boligområde. Længere
mod nord finder man Aalborg Universitet. Mod syd afgrænses området af Panstien, der er en del af
et større sammenhængende stisystem i området, der sikrer tværgående forbindelseslinjer for de
bløde trafikanter. Længere mod syd grænser lokalplanområdet op til åbne landbrugsarealer, der
gennemskæres af Sønder Tranders Vej. Terrænet syd for lokalplanområdet falder i sydlig retning og
der er fri og uhindret udsigt fra lokalplanområdet i sydlig retning mod Indkildedalen og Lundby
Bakker. Fra lokalplanområdet kan man i nordlig retning ane Nørre Tranders Kirke.

Fra lokalplanområdet er der i sydlig retning en flot udsigt mod Lundby Bakker.

Syd for Sønder Tranders Vej er man i gang med at anlægge ny Egnsplanvej, der skal skabe nem
adgang fra motorvejen E45 til det nye universitetshospital, Aalborg Havn og Universitetsområdet i
øvrigt.
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Mod vest ligger boligområdet Da Vinci Parken og i tilknytning hertil findes en dagligvarebutik, der
forsyner det lokale område. Mod sydøst ligger et større åben-lav boligområde ved Seiferts Alle, der
er lokalplanlagt, men endnu ikke helt udbygget. Langs Alfred Nobels Vej, umiddelbart øst for
lokalplanområdet, er der netop ved at blive opført en højere etageboligbebyggelse i flere stokke. En
udbygning af nærværende lokalplanområde vil skabe en sammenhængende bydel langs med Alfred
Nobels Vej.

Mod vest grænser lokalplanområdet op til boligområdet Da Vinci Parken, der fremstår med en blanding af tæt-lave og
etageboliger.
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Langs Alfred Nobels Vej, øst for lokalplanområdet, er der ved at blive opført nye etageboliger.

Et moderne kollektivt bussystem, +BUS, skal forbinde vestbyen og bymidten med Gigantium,
Aalborg Universitetet og Nyt Aalborg Universitetshospitalet. Traceet planlægges ud fra hvor
byvæksten er koncentreret, og bussen kører i sit eget trace igennem byen. +BUS forventes at være i
drift i 2020. Lokalplanområdet kommer til at ligge ganske stationsnært med Pontoppidanstræde ved
Aalborg Universitet som nærmeste stoppested. Mens afstanden til den nordlige del af
lokalplanområdet er på ca. 300 meter, er afstanden til den sydlige del ca. 700 meter (målt i luftlinje).
Desuden finder man ved Da Vinci Parken, på Alfred Nobels Vej, et busstoppested for bybusser mv. i
en afstand af ca. 150 meter (målt i luftlinje).
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Vision
Lokalplanen har til formål at sikre, at et større areal syd for Alfred Nobels Vej udvikles til et
attraktivt boligområde.
Ved disponering af arealet er der lagt vægt på fire kerneværdier, jf. illustration nedenfor.

llustrationen viser de ære kerneværdier, der lægges vægt på i disponeringen af det nye boligområde.

Høj Naturværdi
Den overordnede tilgang til det grønne boligområde er en vision om at skabe et område, som
opleves og fungerer naturligt. Et område hvor den "vilde" natur kan få lov til at gro og udvikle sig
uden for stor grad af styring og pleje.
Hermed skabes et mere foranderlig udtryk i bebyggelsen samt bedre vilkår for en høj biodiversitet
og et rekreativ foranderligt boligområde.

Dogmer for det grønne boligområde.

Velfungerende infrastruktur
Bebyggelsen kobler sig på områdets nuværende netværk af cykelforbindelser og gangstier, så
beboere i alle aldre naturligt og trygt kan færdes internt, igennem og ud af bebyggelsen. Det er
målet at stisystemet så vidt muligt underlægger sig områdets naturlige præg og at så få arealer som
muligt belægges med faste materialer.
Der skabes mulighed for tørskoet forbindelse til indgange af alle boliger og cykeltrafik foregår på de
planlagte veje, med tilslutninger til det omkringliggende cykelstinetværk.

Et godt bomiljø
Hvordan skabes det gode bo-miljø? Bebyggelsesplanen for Da Vinci Parken henter inspiration
fra Ingrid Gehl`s 8 teser om det gode bo-miljø, hvor det vægtes at skabe et stærkt socialt og
sammenhængende kvarter, hvor fællesskab og tryghed er i fokus.
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8 teser om det gode bomiljø af Ingrid Gehl fra 1971.

Principper
Kerneværdierne og teserne for det gode bomiljø har resulteret i følgende overordnede principper,
der er indarbejdet i lokalplanen.
Sammen om byen og det grønne
Med planlægningen af det nye boligområde, er der særligt fokus på at skabe et grønt boligkvarter,
hvor de omkringliggende grønne forbindelser flettes sammen med bebyggelsesstrukturen.
Bebyggelserne placeres i mindre klynger, der skaber små og nære relationer.

De tre illustrationer ovenfor viser principperne fra venstre mod højre "Skab forbindelser og sammenhæng", "Skab et
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boligkvarter der fletter sammen med det grønne" og "Skab mindre boligklynger".

3 typer af fællesskaber
I lokalplanen er der lagt særligt fokus på at styrke fællesskabet i kvarteret. Ny bebyggelse skal
opføres i mindre bebyggelsesklynger, der orienteres omkring de fælles grønne opholdsarealer,
hvorved klyngefællesskabet styrkes. Yderligere orienteres bebyggelsen langs med vejene, hvorved
vejfællesskabet styrkes. Ved indretning af 2 særlige og større samlingssteder fordelt i området
dyrkes også det store kvartersfællesskab der inviterer tilstødende byområder i et fælles mødested.
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Ilustrationerne ovenfor viser principperne for områdets differentierede fælleskaber med referencefotos.

Identitet, tryghed og hjemlighed
I takt med et barn vokser op i kvarteret udvider den mentale tryghedssfære sig. Arkitekturen og de
nære og større udearealer understøtter barnets mulighed for at udforske verden.
Som det første orienterer man sig omkring det helt nære. Fx hoveddøren eller terrassen.
Derefter bevæger man sig ud i klyngen og knytter sociale fællesskaber med naboerne. Børn
orienterer sig i mod huset og forhaven. Hvilken sandkasse eller solsikke bor jer ved?
Når barnet er i skolealderen er det klar til at bevæge sig ud i hele kvarteret på egen hånd og
orientere sig efter hvilken klynge i det fælles kvarter det tilhører.

De tre illustrationer viser principperne for orintering mod hhv. hoveddøren, klyngen og kvarteret.
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Lokalplanens indhold
På baggrund af de overordnede visioner for et attraktivt boligområde er der udarbejdet en
projektmappe, der danner grundlag for nærværende lokalplan. Nedenfor er der vist et eksempel på,
hvordan lokalplanområdet kan indrettes.
På den øverste illustrationsplan er vist et eksempel med indretning af en institution placeret mod
nordøst, ud til Alfred Nobels Vej. På alternativet udnyttes hele arealet til boligformål.

Ovenstående illustrationsplan viser 2 eksempler på, hvordan lokalplanområdet kan indrettes.

Bebyggelsen består primært af rækkehuse i 2 etager med mulighed for et mindre antal i 3 etager.
Etagebyggeri i 3-5 etager fordelt i bebyggelsen skaber både en rumlig variation og en diversitet i
boligtyper. Disse højere bygninger placeres, hvor de rumligt og lysforholdsmæssigt skaber de
bedste forudsætninger.
Bebyggelserne er organiseret omkring en forgrenet vejstruktur, der opdeler området i mindre
overskuelige klynger. Klyngerne er fælles om grønne lommer i midten, hvor mødesituationer,
naboskaber, relationer og leg kan opstå. De grønne lommer er forbundet til områdets større
landskabstræk og grønne kiler, der vil stå i direkte forbindelse med hinanden.
Vejstrukturen er opbrudt i kortere strækninger for at skabe rumlig variation og en fartdæmpende
effekt. Stinetværket etableres således at der er forbindelse til kvarterets overordnede stiforløb uden
konflikter med biltrafik.
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Hver bolig har enten parkering i direkte tilknytning til boligen eller i kort afstand herfra i mindre
parkeringsklynger.

Anvendelse
Lokalplanen giver mulighed for, at lokalplanområdet primært kan anvendes til boligformål, hvor der
kan indrettes lokal privat og offentlig service samt fællesanlæg, der betjener lokalområdet.
Lokalplanen tillader, at den nordøstlige del af lokalplanområdet (delområde D) også kan anvendes til
offentlige formål, herunder institutioner til børn og ældre som f.eks. børnehave, plejehjem,
ældreboliger, seniorbofællesskaber o.lign.

Boligområdet
Dogmer
Visionen er at skabe en bebyggelse, som opleves varieret, grøn og oplevelsesrig. Mod Alfred
Nobels Vej og James Tobins Alle vil den nye bebyggelse følge de mere ordnede og stingente
strukturer, mens bebyggelsen opløses gradvist mod syd og det åbne landskab. Mod syd roteres
bygningerne og skaber veldefinerede nære udearealer i klynger, som åbner sig i mod de nord-syd
gående landskabskiler.
Bebyggelsen vil fra kvarterets veje og stier opleves varieret og landskabelig. De højere bebyggelser
i op til 4-5 etager placeres som pejlemærker i bebyggelsen og definerer ankomster, sving og
afgrænsninger af planen.

Fra venstre illustration nr. 1: Bebyggelsen opløses mod landskabet, nr. 2: Højere bebyggelse som pejlemærker, nr. 3:
Varierende facadelinjer og nr. 4: Materialefællesskab ift. boligtype.

Topografi
Lokalplanområdet er placeret på en højderyg. Indenfor lokalplanområdet fremstår terrænet lavest
ved Alfred Nobels Vej mod nordøst og stiger jævnt mod sydvest. Bebyggelsen er placeret og
udformet således, at den understøtter og fremhæver grundens naturlige topografi og særlige
opholdssteder fremtræder. Mod sydvest finder man områdets højeste punkt, beliggende inden for
landskabskilen langs lokalplanområdets afgrænsning mod vest. Mod syd friholdes et større område
til ophold, hvorfra der vil være udsigt til Lundby Bakker i sydlig retning.
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På øverst illustrationen er to særlige steder udpeget pga. deres terrænmæssige kvaliteter - udsigtspunktet mod vest og
kvarterets altan mod syd. Illustrationen nedenunder viser hvordan bebyggelsen indordnes efter terrænets naturlige fald
mod nord og syd.

Udsigter
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Bebyggelsen er disponeret således, at vejforløb er med til at understrege kig mod Nørre Tranders
Kirke i nordlig retning. Beplantning langs stamvejen er med til at understrege de visuelle
forbindelser. Mod syd åbner bebyggelsen sig op og sikrer udsigt mod Lundby Bakker.

llustrationen viser hvordan vejens forløb er med til at understege kig både mod nord og syd. Bebyggelsen åbner sig op
mod syd og orienteres således, at der sikres udsigt mod Lundby Bakker.

Bebyggelsens orientering ift. opholdsarealer og veje
Særligt vigtigt er, at ny bebyggelse opføres i veldefinerede, mindre klynger, hvor bebyggelsen
orienteres omkring de fælles opholdsarealer, hvorved klyngefællesskabet styrkes.
Ny bebyggelse skal som udgangspunkt opføres langs og parallelt med stamvejen og sekundære
veje i området. Bebyggelsesstrukturen vil dermed også være med til at understrege gadeforløbet og
styrke vejfællesskabet.
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Visualseringen viser, hvordan bebyggelsen orienteres omkring de fælles opholdsarealer.

Ny bebyggelse set fra stamvejen i sydlig retning.

Bebyggelsens omfang
Lokalplanen fastlægger et samlet maksimalt etageareal på 35.000 m2 .
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Ny bebyggelse skal primært opføres som en tæt-lav bebyggelse i 2 etager og med en maksimal
bygningshøjde på 8,5 meter. For at skabe variation i bebyggelsens typologi og sikre en mere
blandet beboersammensætning, giver lokalplanen mulighed for, at der punktvis kan
opføres etagebebyggelser i op til 5 etager og med en maksimal bygningshøjde på 20 meter. Den
højere etagebebyggelse skal opføres langs med Alfred Nobels Vej for at skabe en indgangssituation
til kvarteret og et urbant udtryk mod Alfred Nobels Vej. Mod syd vil en punktvis højere bebyggelse få
lokalplanområdet til at fremstå med en mere diffus og varieret kant mod landskabet. Derudover kan
der opføres punktvise højere bygninger, der skal skabe en variation i området og de enkelte klynger.
Den punktvise højere bebyggelse placeres således, at den kan fungere som pejlemærker i området,
markere sving på vejen og sikre visuelle forbindelseslinjer til omgivelserne.

Spredningen af forskellige boligtyper vil skabe en mangfoldighed i beboersammensætningen.
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Ved ankomsten til lokalplanområdet, skal bebyggelsen mod Alfred Nobels Vej fremstå som en højere etagebebyggelse i
3-5 etager. Den høje bebyggelse skaber en indgangssituation og giver et urbant udtryk.

For at skabe variation i lokalplanområdet er der fastsat bestemmelser om de maksimale samlede
facadelængder. Tæt-lav bebyggelse må ikke opføres med mere end 55 meter, etagebebyggelse
maksimalt 45 meter og plejehjem maksimalt 65 meter. Lokalplanen fastsætter en husdybde på
mellem 10 og 17 meter tilpasset de forskellige boligtypologier, hvilket sikrer, at der kan opnås en
variation i boligstørrelser.

Bebyggelsens udformning
Ny tæt-lav bebyggelse indenfor hver klynge skal opføres med et arkitektonisk sammenhængende
udtryk og i samme materialer, hvilket skal bidrage til, at hver klynge fremstår med sin egen identitet.
For den tæt-lave bebyggelse gælder, at den enkelte bolig bør kunne aflæses i bebyggelsens
facadeudtryk via vertikale opdelinger i form af f.eks. skyggenot, placering af nedløbsrør eller
forskydning i facaden. Stueetagen kan opføres i andet facademateriale, anden stoflighed,
nedskalering af forbandt, begrønning o.lign., der skal fremhæve indgangen til boligen.
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De vertikale boligskel og horisontale etageskel bør via bebyggelsens udseende kunne aflæses i facaden. Ligeledes bør
indgangen kunne aflæses i facadeudtrykket.

Den tæt-lave bebyggelse skal opføres i gedigne og robuste materialer, der kan være med til at
skabe et roligt udtryk i bebyggelsen. Hver klynge af tæt-lav bebyggelse skal fremstå ensartet mht.
valg af teglsten og kombination af farve. Anvendes der andre materialer end tegl, skal disse
materialer fremtræde i afdæmpede farver indenfor jordfarveskalaen.
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Ovenfor ses referencefotos på bebyggelser opført i teglsten.

Alle bebyggelsens facader skal fremstå åbne og levende, hvorfor lokalplanen stiller krav om, at
gavlfacader skal opføres med vindues- eller døråbning.

Illustrationerne ovenfor viser princip om, at gavle skal opføres med mindst én vinduesåbning.

Etagebebyggelsen skal fremtræde i hvide eller lyse farver, således at de adskiller sig fra den
tæt-lave bebyggelse og fremtræder som orienteringspunkter i lokalplanområdet.
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Illustrationerne ovenfor viser eksempel på etageboliger opført i lyse og lette materialer.

For boliger gælder, at udvendige trappeopgange og adgangsarealer skal opføres som en integreret
del af bebyggelsen, således at trappens/adgangsarealets ydersider ligger bag eller følger
bebyggelsens facadelinje. Hvert adgangsareal må maksimalt give adgang til 3 boliger og skal
udføres således, at gangens yderside ligger bag eller følger facaden.

Natur og landskab
Landskabsstrategi
Med lokalplanen vægtes det højt, at skabe et boligområde med høj naturværdi, der kan sikre en
sammenhæng med det omkringliggende landskab.
Lokalplanområdet rummer på trods af sin store landskabelige herlighed i dag ikke en stor grad af
foranderlighed, forskellighed i naturtyper og biodiversitet. Visionen er at skabe et moderne
boligkvarter, som ikke bare understøtter, men styrker mulighederne for biodiversitet i området.

llustrationerne ovenfor viser udvikling af områdets natur fra ensartet landbrugsområde til område hvor nye og
varierede naturområder trækkes ind i boligområdet.

Dogmer for det grønne boligområde
Lokalplanområdet fremstår ved lokalplanens udarbejdelse af én naturtypologi (mark) og et læhegn
som fungerer som korridor for flora og fauna. Ønsket er at skabe et område, hvor den vilde natur
kan få lov til at gro og udvikle sig uden for stor grad af styring og pleje, således at der skabes et
mere foranderligt udtryk samt bedre vilkår for en høj biodiversitet og et rekreativt foranderligt
boligområde.
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Illustrationerne ovenfor viser principperne for beplantningen indenfor boligområdet.

Tre særlige steder
I området udpeges tre særlige spots, som vil fungere som samlingssteder for hele bykvarteret. De
tre spots er placeret i området, hvorfra der vil være udsigt udover landskabet og i tilknytning til de
arealer, der er udlagt til fælles opholdsarealer og rekreative arealer.

Illustrationerne ovenfor viser kortudsnit fra dispositionsplanen. Fra venstre mod højre ses kvarterpladsen ved brynet
(mod nord), kvarterplads ved søen (mod syd) og udsigtspunktet (mod vest).

Referencefotos for indretning af samlingssted for hele kvarteret med plads til leg og aktivitet.
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Ovenfor ses et eksempel på hvordan kvarterpladsen ved søen mod syd kan indrettes.

Referencefotos, der viser et eksempel på, hvordan udsigtspunktet kan indrettes.

De ubebyggede arealer
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Diagrammet ovenfor illustrerer, hvordan grønne landskabskiler langs lokalplanområdets afgrænsning mod øst og mod
vest trækkes ind i bebyggelsen. I tilknytning til det eksisterende læbælte, der løber igennem lokalplanområdet i
nord-sydlig retning, udlægges en grøn korridor, der skal friholdes for bebyggelse, således at læbæltets funktion som
ledelinje i landskabet styrkes.

De grønne landskabskiler
De offentligt tilgængelige rekreative arealer omfatter to grønne landskabskiler i vest og øst, som skal
friholdes for ny bebyggelse. Lokalplanområdet grænser mod vest op til boligområdet Da Vinci
Parken, hvor der er anlagt en grøn landskabskile (markeret med "1" på ovenstående diagram).
Ligeledes skal boligområdet mod øst, der endnu ikke er færdigudbygget, anlægges med en grøn
landskabskile (markeret med "3" på ovenstående diagram). De grønne landskabskiler skal
udlægges med varierende bredder jf. kortbilag 2. De grønne landskabskiler skal sikre, at landskabet
trækkes ind i bebyggelsen og at lange kig over landskabet bevares. De grønne landskabskiler skal
fremstå med en overvejende åben naturtype, f.eks. eng eller overdrev, som ekstensivt plejede
naturarealer. Der skal etableres stier igennem landskabskilerne, hvor der kan etableres mindre
anlæg, der understøtter landskabskilernes rekreative formål og er tilpasset stedets natur-udtryk,
f.eks. naturlegepladser, bålpladser, naturfitness o.lign.
Den grønne korridor og bevaringsværdig beplantning
Den grønne korridor (markeret med "2" på ovenstående diagram) rummer et eksisterende læbælte,
der fungerer som ledelinje i landskabet for dyr og planter. Læbæltet udgør en kilde til biodiversitet og
et umiddelbart rekreativt grønt element, i det ellers bare landskab. Læbæltet skal i videst mulig
omfang bevares og plantes videre på. Dette indebærer, at læbæltet ryddes enkelte steder, således
det udgør mindre bryn, hvor det ene bryn kan ses fra det næste. Dele af læbæltet ryddes for at
understøtte lysforhold til boligerne umiddelbart øst for, samt sikre mulighed for tværgående
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stiforbindelser til de eksisterende boliger vest for lokalplanområdet. Til gengæld etableres ny
beplantning vest for, tilknyttet de tilbageblivende punkter, således at læbæltets funktion styrkes, som
markant grønt element og kilde til biodiversitet, blot i en anden form. Inden for lokalplanområdets
grænse skal korridoren friholdes for bebyggelse i en bredde af mindst 10 meter til nærliggende
boliger øst for. Derved sikres læbæltet. Sammen med de to landskabskiler mod vest og øst vil den
korridor bidrage til en større distrubtion af dyre- og planteliv i området.
Der gives mulighed for, at der inden for den grønne korridor kan opføres et mindre udstillingshus til
formidling af arkæologi fundet i forbindelse med udgravninger i området.
Fælles opholdsarealer - de grønne lommer
Imellem bebyggelsesklyngerne skal der udlægges semioffentlige fælles opholdsarealer i form af
grønne lommer, der skal skabe rammen om det gode hverdagsliv og styrke klyngefællesskabet. De
fælles opholdsarealer skal anlægges med hvert deres tema, som f.eks. bålhave, nyttehave,
legehave osv. Der kan opføres mindre pavilloner og ét beboerhus med en maksimal størrelse på
200 m². Beboerne i lokalplanområdet skal selv være med til at indrette de fælles friarealer og derved
sætte deres eget præg på kvarteret. Ved at fastsætte forskellige temaer for de enkelte grønne
lommer styrkes fællesskab og identitet på tværs i lokalplanområdet, idet hver klynge har sit eget at
byde på til det store fællesskab.

Diagrammet illustrerer hvordan ny bebyggelse placeres i mindre temasatte klynger omkring udlagte fælles
opholdsarealer.
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Principplan for etablering af områdets natur.

Kantzoner og private opholdsarealer
I tilknytning til den enkelte bolig kan der etableres private opholdsarealer i form af mindre terrasser,
for- og baghaver, altaner og tagterrasser.
For at understøtte privatsfæren og samtidig fordre individualitet og fællesskab, arbejdes der med
forskellige overgange mellem private opholdsarealer og offentlige/fælles arealer. Overgangen
mellem det private opholdsareal og det offentlige rum (fælles opholdsarealer, veje mv.) skal
udformes som en kantzone.
Kantzonen mod vejen skal fremstå med mindre bede, hvor den enkelte beboer frit kan sætte sit eget
præg.
Kantzonen mod fælles opholdsarealer og fælles rekreative arealer skal delvist fremstå med hæk,
der kan opnå en højde af 1,2 meter og delvist som et bed, der kan indrettes af beboeren selv.
Mellem tilstødende private opholdsarealer skal der opsættes faste hegn ved bebyggelsen, for at
undgå indbliksgener mellem boligerne.
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Eksemplerne overfor viser hvordan kantzonen kan indrettes.

Infrastruktur
Veje og vejfællesskab
Lokalplanområdet får vejadgang fra Alfred Nobels Vej og James Tobins Alle.
Der udlægges nye veje i lokalplanområdet som tre forskellige vejtyper - stamvejen, sekundære
fordelingsveje (1. forgrening) og sekundære lokalveje (2. forgrening). Vejstrukturen og bebyggelsens
orientering skal være med til at understøtte lokalplanens idé om at styrke vejfællesskabet.
Beplantning langs stamvejen
Beplantning langs stamvejen sikrer et rumforløb, der understreger de visuelle forbindelser til Nørre
Tranders Kirke i nordlig retning og mod syd til Lundby Bakker.
Stiforbindelser
Stiforbindelser udgør et vigtigt element i områdets mobilitet. Der skal sikres et sammenhængende
stinetværk intern og eksternt. Med lokalplanen udpeges koblingspunkter, der er placeret mest
hensigtsmæssigt, således at nye stier igennem lokalplanområdet forbindes med det overordnede
stinet i lokalplanområdet. Mod syd sikres forbindelse til Panstien og mod øst Pontoppidanstien, der
mod nord er underført Alfred Nobels Vej med forbindelse op til Aalborg Universitet. Langs
lokalplanområdets afgrænsning mod vest løber en sti ned igennem den grønne kile med forbindelse
til Alfred Nobels Vej mod nord og Panstien mod syd.
Langs med Alfred Nobels Vej må det påregnes at der på sigt kan blive etableret stier i begge sidder
af vejen. Stierne vil i så fald skulle kobles på etablerede stier. Ligeledes skal det påregnes at der
etableres krydsningspunkter til bløde trafikanter fx i forbindelse med den nye adgangsvej til
lokalplanområdet fra Alfred Nobels Vej. Der skal reserveres areal til etablering af en stiforbindelse
fra Pontoppidanstien til Alfred Nobels Vej syd-vest for stitunellen.
Det skal bemærkes, at stier ikke nødvendigvis skal udlægges i eget trace, men kan forløbe langs
eller på veje.
Parkering
I området skal der udlægges 1,1 parkeringsplads pr. bolig. Aalborg Kommunes parkeringsnorm
fraviges dermed i lokalplanområdet. Det vurderes, at der kan foretages en reduktion af
parkeringsnormen, idet lokalplanområdet ligger stationsnært og tæt på kollektive trafikforbindelser.
Nærmeste stoppested til +Bus etableres ca. 300 meter fra lokalplanområdets nordlige afgrænsning.
Der er desuden stoppested for almindelig kollektiv busforbindelse ved Da Vinci Parken mod vest.
Desuden skal det bemærkes, at der i lokalplanområdet udlægges gode stiforbindelser med tilkobling
til det overordnet stinet, der indbyder til brug af cyklen fremfor bilen. Se illustrationen under
lokalplanens omgivelser. Det forventes at flere og flere, der bosætter sig i byen, vælger bilen fra, og i
stedet vælger flere at gøre brug af delebilsordninger e.lign. tiltag. Det er hensigten, at der i
lokalplanområdet reserveres parkeringsarealer til delebiler, hvilket har til formål at begrænse brugen
af private biler.
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Anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere lokalplanen i en større
sammenhæng.

Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier
for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i
planlægningen, og at fremme bæredygtig udvikling.
Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i
lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.
For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer,
kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der
foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke
forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan
ses sammen med den digitale lokalplan.

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
I "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er det på Bilag 1
og 2 defineret, hvilke konkrete projekter og anlæg, som skal vurderes for, om de kan få væsentlig
indvirkning på miljøet. Der skal laves en miljøkonsekvensrapport for anlægsprojekter, som forventes
at kunne påvirke miljøet væsentligt. Rapporten skal i høring og godkendes, inden bygherren kan få
tilladelse til at gå i gang med projektet.
På nuværende tidspunkt omfatter lokalplanen ikke et projekt eller anlæg på Bilag 1 eller 2 i
ovennævnte lov. Derfor er der ikke udarbejdet en screening eller en miljøkonsekvensrapport. Når
det endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at udløse en screening for
en vurdering af, om projektet har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's
medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske
for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er
beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura
2000-områderne.
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 10 km mod nordvest - Habitatområdet "Nibe
Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal", Fuglebeskyttelsesområdet "Ulvedybet og Nibe
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Bredning" og Ramsar området af samme navn. Ca. 10 km mod syd ligger Natura 2000 området Habitatområdet "Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø".
Alene pga. afstanden vurderes, at en planlægning for et nyt boligområde ved Alfred Nobels Vej
hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området.
Resultatet af screeningen medfører, at der ikke skal foretages en egentlig Natura
2000-konsekvensvurdering.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura
2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
forstyrre fugle på reder.
Lokalplanområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter opført på
Habitatdirektivets bilag IV - herunder flere flagermusarter, odder, markfirben, stor vandsalamander
og spidssnudet frø. Der er ingen konkret kendskab til, at der i området findes bilag IV-arter. Arealet
anvendes ved planens udarbejdelse til intensiv landbrugsdrift og fremstår som åbne markarealer
uden særlig beplantning. Det vurderes derfor, at arealet ikke opfylder betingelserne som yngle- og
rasteområde for arter på Habitatdirektivets bilag IV. Fra nord ved Alfred Nobels Vej til syd ved
Panstien finder man dog et eksisterende læbælte, der kan være potentielt levested for
flagermusarter. Realisering af planen forudsætter, at dele af det eksisterende læbælte fjernes. Dog
bibeholdes store dele af beplantningen og læbæltet suppleres med ny beplantning, der sikrer, at
læbæltet bibeholder sin karakter som spredningskorridor for planter og dyr.
Det vurderes, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af bilag IV-arterne.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Kommuneplanens hovedstruktur
Universitetsområdet ligger ifølge Aalborg Kommunes hovedstruktur indenfor vækstaksen og er
desuden udpeget som et særligt nedslagspunkt. Universitetsområdet er udpeget til at rumme
mulighed for fremtidig udvikling af Aalborg Universitet og der er udlagt arealer til at understøtte en
byvækst med erhverv og boliger.
Lokalplanen giver mulighed for udvikling af et større boligområde med mulighed for at opføre
institutioner for børn og ældre indenfor et areal beliggende syd for Alfred Nobels Vej. Lokalplanen er
i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur.
Kommuneplanens rammer
Universitetsområdet
Den overordnede struktur for Universitetsområdet er fastlagt i en strukturplan for området samt i
Designmanual for Universitetsområdet fra 2005. Strukturplanen og designmanualen er efterfølgende
udmøntet i kommuneplanens rammebestemmelser samt i de efterfølgende lokalplaner for området.
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Pga. de store forandringer, der sker i Aalborg Øst, er en ny strukturplan for Gigantiumkvarteret ved
at blive udarbejdet, hvilket på sigt skal erstatte designmanualen fra 2005.
Nye boliger skal placeres i den sydlige del af Universitetsområdet. Et af hovedprincipperne fra
strukturplanen er, at bebyggelsen planlægges i "byfingre", hvor imellem landskabet trækkes ind.
"Byfingrene" skal primært vejbetjenes fra Alfred Nobels Vej.
Bebyggelsen i "byfingrene" er tænkt som karréformede bebyggelser, tæt-lave strukturer eller
punkthuse i op til 3 etager.
Boligerne skal lokaliseres i fredelige og grønne omgivelser. De grønne kiler, der trækkes ind i
bebyggelsen skal friholdes for bebyggelse og skal give lokalplanområdet en særlig struktur og
identitet. Der skal sikres tilgængelighed for offentligheden.
Lokalplanområdet er delvist beliggende indenfor én af byfingrene. Den østligste del af
lokalplanområdet ligger indenfor landskabskilen, der adskiller lokalplanområdet fra boligområdet ved
Kiplings Alle og Seiferts Alle. Lokalplanen giver mulighed for en boligbebyggelse i form af tæt-laveog etageboligbebyggelse i op til 5 etager samt mulighed for indretning af tagetage.
Kommuneplanrammeområde 4.4.B1
Den vestlige del af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 4.4.B1 for
"Marie Curies Alle/James Tobins Alle", der er udlagt til boligformål i form af tæt-lav- og
etageboligbebyggelse. Kommuneplanrammen giver desuden mulighed for indretning af institutioner.
Målet for kommuneplanrammeområdet er at udbygge boligområdet i "byfingre" og skabe en præcis
afgrænsning mellem bebyggelsen og de grønne kiler.
Indenfor kommuneplanrammeområdet tillades en bebyggelsesprocent for området på maksimalt 40.
Der gives mulighed for et maksimalt etageantal på 3, hvoraf den 3. etage ikke må fremstå som en
fuld etage. Den maksimale bygningshøjde er fastsat til 11 meter. Der stilles krav om, at mindst 10
pct. af arealet skal udlægges til fælles opholdsareal for den tæt-lave boligbebyggelse og i tilknytning
til etageboligbebyggelsen skal der etableres et opholdsareal svarende til mindst 15 pct. af områdets
areal.
Kommuneplanrammeområde 4.4.B2
Øst for lokalplanområdet ligger kommuneplanens rammeområde 4.4.B2 "Vest for Sdr. Tranders", der
er udlagt til boligformål i form af åben-lav, tæt-lav- og etageboligbebyggelse. Bebyggelsesstrukturen
indebærer, at en del af opholdsarealerne udlægges som fællesarealer i kilerne vest og øst for
bebyggelsen.
Kommuneplanrammeområde 4.4.R3 - "Syd for Alfred Nobels Vej"
Den østlige del af lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 4.4.R3.
Kommuneplanrammeområdet er udlagt til rekreative- og fritidsformål. Der må kun opføres
bebyggelser i rammeområdet, der er nødvendige for områdets anvendelse. Rammeområdet skal
fremstå som et åbent parkstrøg.
Kommuneplantillæg nr. 4.057
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Derfor er der
udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem
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lokalplanen og kommuneplanen.
Med kommuneplantillæg 4.057 udvides rammeområde 4.4.B1 mod øst, således at en del af
rammeområde 4.4.R3 ændres til boligformål. Samtidigt udvides rammeområde 4.4.R3 mod øst,
således at en del af rammeområde 4.4.B2 ændres til rekreative formål.
Lokalplanen muliggør opførelse af i alt ca. 300 boliger plus plejehjem eller 335 boliger unden
plejehjem. Kommunens opdaterede rummelighedsregnskab for nye boliger kan ses på
kommuneplanens bilag M. Desuden ændres det maksimale tilladte etageantal fra 3 til 5 etager med
mulighed for indretning af tagterrasse på tagfladen og den maksimale bygningshøjde ændres til
maksimalt 20 meter. Bebyggelsesprocenten for kommuneplanrammeområdet ændres med
kommuneplantillægget fra 40 til 45.
Kommuneplantillæg 4.057 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et særsklit dokument.
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Anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

Trafikregulering
Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have
væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Arkæologi
Den vestlige del af lokalplanområdet er udpeget som kulturarvsareal, jf. oversigtskort nedenfor.
Kulturarvsarealet er af national betydning. Der er i området registreret fund fra førromersk og ældre
romersk jernalder.
Nordjyllands Historiske Museum har i perioden fra 1998 i forbindelse med diverse byggeaktiviteter i
bykvarteret, herunder udvidelse af Aalborg Universitet, opførelse af Gigantium og anlæggelse af
infrastrukturprojekter, undersøgt større arealer for jordfaste fortidsminder. Der blev gjort flere
spændende fund og nye informationer omkring den ældre jernalders bebyggelsesstrukturer.
Der er sideløbende med nærværende planlægning for lokalplanområdet foretaget en
forundersøgelse iht. Museumslovens § 26, stk. 1-2. Der er fundet en del arkæologiske fund fra den
tidligere jernalder. Med lokalplanen gives mulighed for, at der i lokalplanområdet kan opføres et
udstillingshus, hvor fortællingen om jernalderen kan formidles.

Oversigtskortet viser med gul farve, det areal, der er udpeget som kulturarvsareal. Lokalplanområdet er vist med hvid
streg.

Landbrugspligt
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Der er landbrugspligt på den del af lokalplanområdet, der er i landzone, se Kortbilag 1. Der må
derfor ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, før Landbrugsstyrelsen har godkendt, at
landbrugspligten ophæves for dette areal.
Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med Geodatastyrelsens godkendelse af
udstykningen. Landbrugsstyrelsen kan i forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten stille
betingelser i medfør af Landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller afhændelse af
ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom.
Sideløbende med udarbejdelse af nærværende lokalplan, er der igangsat en matrikulær sag, der
vedrører arealoverførsel af matr. nr. 10a Sdr. Tranders by, Sdr. Tranders til en anden ejendom. I den
forbindelse ophæves landbrugspligten på arealet, der indgår i lokalplanområdet. Ejendommen
tildeles i forbindelse hermed midlertidig vejret via Kiplings Allè. Arealoverførslen er endnu ikke
godkendt.

Jordforurening
Arealet indenfor lokalplanområdet er hverken kortlagt som forurenet eller områdeklassificeret.
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal
arbejdet standses og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes
vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og
Jordforureningslovens § 71.

Grundvandsbeskyttelse
Lokalplanområdet er beliggende uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og
indvindingsoplande til almene vandværker.
Den sydvestlige del af lokalplanområdet ligger inden for det grundvandsdannende opland til Aalborg
Vand, Brunsted-Engkilde. Der skal derfor i forbindelse med projekterings-, anlægs- og driftsfaserne
tages særlige hensyn for at sikre lokalplanområdet mod en risiko for forurening af grundvandet.
Dette kan imødekommes bl.a. ved, at regnvandsbassin skal udføres med membran e.lign.
foranstaltninger.
Overfladevand fra vej- og parkeringsarealer, samt tagflader bør opsamles og afledes ud af det
grundvandsdannende opland. I forbindelse med terrænregulering og ved etablering af veje og
p-arealer bør der pga. forureningsrisikoen ikke benyttes forurenende materialer, som forurenet jord,
slagger, flyveaske, opbrudt asfalt m. v. Samtidig bør det sikres, at der i anlægs- og driftsfasen ikke
anvendes sprøjtegift eller lignende, idet området er sårbar over for pesticider.
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På oversigtskortet ovenfor er lokalplanområdets afgrænsning vist med hvid streg. Det grundvandsdannende opland er
vist med blå farve.

Grundvandssænkning
I henhold til Vandforsyningsloven og Byggeloven skal ansøgning eller anmeldelse sendes til Aalborg
Kommune inden igangsættelse af en midlertidig eller en permanent grundvandssænkning i området.

Støj fra trafikken
En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis lokalplanen med
bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv. kan sikre den fremtidige
anvendelse mod støjgener, jf. planlovens § 15a.
De vejledende grænseværdier for trafiksstøj ved boliger, herunder udendørs opholdsarealer er Lden
58 dB. I tætbyområder/huludfyldning kan der accepteres et støjniveau på facaden på 68 dB mod, at
der etableres støjreducerende løsninger, således at der opnås et maksimalt støjniveau på 46dB
indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer.
Det skal sikres, at opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til boligerne har et støjniveau på
maksimalt 58 dB. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan arealet ikke indgå i beregningen af
opholdsarealet.
Lokalplanområdet grænser mod nordøst op til Alfred Nobels Vej, der forløber i øst-vest gående
retning og forbinder Einsteins Boulevard mod vest og Selma Lagerløfs Vej mod øst. Alfred Nobels
Vej vejbetjener primært de boligområder, der er beliggende syd for Alfred Nobels Vej og i mindre
grad universitetsområdet beliggende nord for Alfred Nobels Vej.
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Lokalplanen giver mulighed for, at der langs med Alfred Nobels Vej mod nordøst kan opføres nye
boliger. Bebyggelsen er dog trukket 5 meter tilbage fra vejskel. Ifølge Miljøstyrelsens støjkortlægning
vil facaderne med en placering 5 meter fra vejskel belastes med en støj fra trafikken på mellem
55-60 dB. Opholdsarealer er placeret syd for bebyggelsen. Det forventes umiddelbart, at de
vejledende grænseværdier kan overholdes.
Lokalplanen giver mulighed for, at facaderne kan støjisoleres, såfremt det viser sig, at arealet vil
belastes med en trafikstøj, der overskrider miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Dette kan
f.eks. ske ved at etablere facaden som dobbeltfacade, isætte støjisolerende vinduer o.lign., således
at det sikres, at det indendørs støjniveau kan overholdes.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelse af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan have betydning for
bygge- og anlægsarbejde indenfor lokalplanområdet.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og
mangler i oversigten.
Matr.nr. 10a, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders m.ç.
Tinglyst: 25.06.1992
Titel: Dok om færdselsret mv.
Indhold: Dokumentet omhandler vejret for den oprindelige matr. nr. 9o (nu matr. nr. 9q) over matr. nr.
10a, sålænge matr. nr. 9q drives landbrugsmæssigt.
Påtaleberettiget:
Langs lokalplanområdets afgrænsning mod syd er udlagt en privat fællesvej. Dokumentet
omhandler dette vejareal. Vejadgangen benyttes ikke længere, men matr. nr. 9o benytter adgang fra
syd. Aflysningsprocedure er igangsat.
Matr.nr. 10a, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders m.ç.
Tinglyst: 05.01.1994
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
Indhold: Dokumentet omhandler et 60kV-kabel over matr. nr. 10a.
Påtaleberettiget: EnergiMidt Net A/S
Kablerne er omlagt, jf. deklaration tinglyst den 07.04.2008. Deklarationen bør slettes på
ejendommen i tingbogen.
Matr.nr. 10a, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders m.ç.
Tinglyst: 07.04.2008
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
Indhold: Dokumentet omhandler et 60kV-kabel over matr. nr. 10a. Deklarationen omhandler
omlægning af kabler tinglyst den 05.01.1994 og erstatter denne.
Påtaleberettiget: EnergiMidt Net A/S
Kablet løber langs med og på sydsiden af Alfred Nobels Vej. Af deklarationsrids fremgår, at
ledningen er placeret i vejskel. Et deklarationsbælte på 1 meter på hver side af kablet skal
respekteres.
For nærmere stedfæstelse af ledningens placering, skal der foretages syn i marken. Kablet skal
respekteres eller omlægges.

Side 41

Udkast

Lokalplan 4-4-117

Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er:
at sikre, at området kan anvendes til boligformål med mulighed for opførelse af
etageboligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse samt offentlige formål som institutioner,
at sikre, at ny bebyggelse placeres i mindre klynger, der er orienteret omkring fælles
opholdsarealer,
at sikre områdets sammenhæng med omgivelserne gennem fastlæggelse af områdets vej- og
stibetjening,
at fastlægge principper for områdets grønne struktur, der sikrer en høj naturværdi i området samt
en sammenhæng med det omkringliggende landskab,
at der tages særlige hensyn for at sikre drikkevandsinteresserne,
at området vejbetjenes fra Alfred Nobels Vej og James Tobins Alle.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
Størstedelen af lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt godkendte
lokalplan overføres landzonearealet, som er vist med skravering på Kortbilag 1, til byzone.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B, C og D, som vist på Kortbilag 1 og 2.
Ad 2.3
Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder. Det forventes, at området udbygges i flere etaper.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, fælles for delområde A, B og C
Delområdernes hovedanvendelse er boligformål.
Indenfor delområderne må der være følgende anvendelser:
Tæt-lav boliger (dobbelthuse, kædehuse o.lign.)
Etageboliger
Lokal privat og offentlig service samt
Fællesanlæg

Ad 3.1
Der kan i boligområder etableres lette former for erhverv som f.eks. frisør, klinik, dagpleje,
administration eller tegnestue o.lign, såfremt erhvervet udøves af den, der bebor ejendommen, der
ikke er ansatte i virksomheden og ejendommen som helhed ikke ændrer karakter af bolig.
Anvendelsen omfatter også bygninger og anlæg som fælleshus, selskabslokaler, pavilloner o.lign.,
der f.eks. drives af en boligforening. Fælles værksteder, genbrugsbørs o.lign. kan være med til at
understøtte idéen bag deleøkonomi og styrke fællesskabet i området.
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
Ved at give mulighed for, at der i boligområdet kan etableres andre funktioner, der kan indpasses i
boligområdet, skabes et varieret boligområde med et aktivt byliv.

3.2 Anvendelse, delområde D
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Delområdets hovedanvendelse er boligformål og/eller offentlige formål.
Indenfor delområdet må der være følgende anvendelser:
Tæt-lav boliger (dobbelthuse, kædehuse o.lign.)
Etageboliger
Lokal privat og offentlig service
Institutioner (børneinstitutioner, plejehjem, ældreinstitution o.lign.) samt
Fællesanlæg

Ad 3.2
Til forskel fra de øvrige delområder, kan der indefor delområde D indrettes egentlige institutioner,
der også betjener områder udenfor lokalplanområdet.
Placering af institutioner bør følge gældende miljølovgivning og bør vurderes i forbindelse med det
konkrete projekt. Det betyder at fx afstandskrav til støjfølsomme anvendelser bør overholdes.

3.3 Anvendelse, grøn korridor, grønne landskabskiler og fælles opholdsarealer
Den grønne korridor, de grønne landskabskiler samt fælles opholdsarealer, markeret på Kortbilag 2,
skal friholdes for ny bebyggelse og må alene anvendes til fælles friarealer, herunder rekreative stier,
fælles regnvandsopsamling, beplantningsbælter, rekreative natur- og fritidsformål samt anlæg og
bebyggelse i forbindelse hermed.
Ad 3.3
Med lokalplanen vægtes at skabe et involverende boligområde med høj naturværdi og sikre en
sammenhæng med det omkringliggende landskab.
Lokalplanen opdeler de ubebyggede arealer i tre kategorier - grønne landskabskiler, grøn korridor
og fælles opholdsarealer som alle skal være frit tilgængelige.
De grønne landskabskiler skal sikre, at landskabet trækkes ind i bebyggelsen og lange kig over
landskabet bevares.
Områderne skal friholdes for anlæg og ny bebyggelse som ikke understøtter de fælles formål.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning, fælles for lokalplanområdet
Udstykning kan kun ske efter følgende principper:
De enkelte bebyggelsesklynger kan udstykkes som storparceller.
De enkelte storparceller kan videreudstykkes til sokkelparceller eller til tæt-lav bebyggelse, jf. pkt.
4.2 og 4.3.
Fælles friarealer og fælles opholdsarealer kan udstykkes som én eller flere selvstændige
ejendomme.

Ad 4.1
Ny bebyggelse skal opføres i mindre veldefinerede bebyggelsesklynger bestående af flere tæt-lave
bebyggelser og etagebebyggelser, der orienterer sig omkring de fælles opholdsarealer.

4.2 Udstykning, sokkelparceller
Hvis storparcellerne udstykkes til sokkelparceller, skal udstykningen foretages således, at de enkelte
bygninger eller dele af bygninger udstykkes til én selvstændig ejendom.
Ad 4.2
Sokkelgrunde afgrænses i princippet langs bygningens eller kælderens sokkel/mur, men kan dog
også omfatte eventuelle private opholdsarealer (terrasse, altan mv.), trapper, teknik, mindre
sekundære bygninger, der alene benyttes af ejere/brugere af ejendommen o.lign. Ejendommene
kan efterfølgende opdeles i ejerlejligheder. Opdelingen kan ikke reguleres med lokalplanen.
Hvis området udstykkes som sokkelparceller, skal rummeligheden fordeles mellem de enkelte
sokkelparceller, jf. pkt. 5.5.

4.3 Udstykning, tæt-lav bebyggelse
Hvis storparcellerne udstykkes til tæt-lav bebyggelse, skal udstykningen foretages således, at ingen
grund udstykkes med en størrelse mindre end 80 m² (eksl. andel i fælles opholdsareal).
Ad 4.3
Tæt-lav bebyggelse skal opføres efter godkendt bebyggelsesplan, der viser, at byggelovens § 10A
kan opfyldes.
Byggelovens § 10A: "Når der opføres mere end ét enfamiliehus til helårsbeboelse på en ejendom,
skal bebyggelsen opføres og anbringes således, at hver boligenhed med tilhørende grundareal kan
udstykkes til en selvstændig ejendom med lovlig vejadgang".
Hvis området udstykkes som tæt-lav bebyggelse, skal rummeligheden fordeles mellem de enkelte
grunde, jf. pkt. 5.5.

4.4 Udstykning af tekniske anlæg, infrastrukturanlæg mv.
Ejendomme til tekniske anlæg, herunder transformerstationer, forsinkelsesbassiner o.lign. kan
udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade plus manøvrearealer, parkering
e.lign. + 1,0 meter hele vejen rundt herom.
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Infrastrukturanlæg (veje, parkeringsarealer o.l.) kan udstykkes til selvstændige ejendomme.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Grønne landskabskiler, grøn korridor og fælles opholdsarealer
De grønne landskabskiler
De grønne landskabskiler, som vist i princippet på Kortbilag 2, skal friholdes for bebyggelse.
Dog kan der indenfor de grønne landskabskiler opføres mindre rekreative anlæg, der kan være med
til at understøtte arealets rekreative anvendelse, som f.eks. naturlegepladser, bålpladser,
naturfitness, sportsbaner, mindre overdækninger til ophold o.lign.
Den grønne korridor
Den grønne korridor, som vist i princippet på Kortbilag 2, skal friholdes for bebyggelse.
Dog kan der opføres mindre rekreative anlæg, der kan være med til at understøtte arealets
rekreative anvendelse, som f.eks. naturlegepladser, bålpladser, naturfitness, sportsbaner, mindre
overdækninger til ophold o.lign. samt et udstillingshus. Der henvises til pkt. 7.2.
De fælles opholdsarealer
De fælles opholdsarealer, som vist i princippet på Kortbilag 2, skal friholdes for bebyggelse.
Dog kan der indenfor de fælles opholdsarealer opføres mindre rekreative anlæg, som f.eks.
legeplads, bålpladser, sportsbaner, mindre overdækninger, mindre pavilloner o.lign., samt et
beboerhus jf. pkt. 7.4.
Ad 5.1
Landskabskilerne skaber en diffus kant og landskabet trækkes ind i bebyggelsen via de grønne
fælles opholdsarealer.
Ved at friholde de grønne landskabskiler for ny bebyggelse, tilføres området en høj naturværdi og
der sikres en sammenhæng med det omkringliggende landskab. De grønne landskabskiler og den
grønne korridor er med til skabe en bedre biodiversitet i området, hvor en vild og selvgroet natur kan
brede sig.

5.2 Bebyggelsens orientering ift. opholdsarealer
Ny bebyggelse skal opføres i mindre veldefinerede klynger, der orienterer sig omkring de fælles
opholdsarealer.
Ad 5.2
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Opførelse af nye bebyggelser i mindre klynger orienteret omkring fælles opholdsarealer, skal være med til at styrke
klyngefællesskabet.

Ved placering af bebyggelsen kan hovedprincippet afviges, for at sikre, at den enkelte bebyggelse
orienteres således, at der sikres de bedste forhold for indretning af udendørs opholdsarealer og
udsigt mod syd mod Lundby Bakker.

5.3 Bebyggelsens orientering ift. interne veje
Ny bebyggelse skal som udgangspunkt opføres med facade placeret langs med og parallelt med
stamvejen og sekundære veje. Bebyggelsens facade, herunder også eventuelle altaner,
adgangsarealer, trapper o.lign. skal placeres i en afstand af mindst 6 meter og maksimalt 14 meter
fra skel mod vejen.
Undtagelsesvis kan krav om placering af facade langs med og parallelt med stamvejen og
sekundære veje fraviges, såfremt det viser sig nødvendigt for at sikre, at bebyggelsen placerer sig
omkring de fælles opholdsarealer, jf. pkt. 5.2.
Princippet for bebyggelsens placering fremgår af Kortbilag 2 og 3.
Ad 5.3
Ny bebyggelse skal opføres langs med og parallelt med de interne boligveje, således at
bebyggelsesstrukturen understreger og skaber et fællesskab omkring gadeforløbet. Det er vigtigt, at
bebyggelsen trækkes så langt ud mod vejen som muligt for at skabe et mere intimt gadeforløb.
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5.4 Bebyggelsens orientering ift. Alfred Nobels Vej
Ny bebyggelse skal placeres bag byggelinje langs Alfred Nobels Vej, som vist på Kortbilag 2.
Bygningsfremspring og andre mindre bygningsdele (herunder altaner, adgangsarealer, trapper,
elevatorer o.lign.) skal placeres bag denne byggelinje.
Ad 5.4
Byggelinjen er placeret 5 meter fra skel mod Alfred Nobels Vej. Afstanden er fastsat for at sikre en
harmoni med øvrig eksisterende bebyggelse, der er opført ud til Alfred Nobels Vej. Den nye
bebyggelse vil mod Alfred Nobels Vej fremstå som en kantbebyggelse, der skaber en afgrænsning
mod vejen og sikrer et urbant udtryk. Bebyggelsen vil desuden virke afskærmende for støjen fra
trafikken på Alfred Nobels Vej, og de bagvedliggende opholdsarealer vil ikke blive belastet med støj.

5.5 Etageareal
Etagearealet må ikke overstige 35.000 m² for området som helhed.
Etagearealet fordeles i området og delområder iht. lokalplanens principper for placering af ny
bebyggelse.
Ad 5.5
Det maksimale tilladte etageareal for hele lokalplanområdet er ialt 35.000 m², hvilket svarer til en
bebyggelsesprocent på 45 .
Den vejledende fordeling af etagearealet mellem de enkelte delområder er som følger:
Delområde A: op til 9.100 m²
Delområde B: op til 9.600 m²
Delområde C: op til 6.800 m²
Delområde D: op til 9.500 m².
Formålet er at forhindre en skævvridning i fordelingen af byggeretter i forbindelse med fx. etapevis
udbygning.
Ved beregning af etagearealet kan andel af sekundære bygninger fratrækkes iht.
bygningsreglementet.
Hvis lokalplanområdet udstykkes iht. pkt. 4 skal byggeretten fordeles mellem de udstykkede grunde.

5.6 Bebyggelsens typologi, volumen og højde
Ny bebyggelse skal opføres i 2 etager i form af tæt-lav bebyggelse.
Dog skal ny bebyggelse indenfor byggefelt til høj bebyggelse som vist i princippet på kortbilag 2,
opføres som etagebebyggelse i op til det etageantal der er angivet på kortbilag 2.
Ny bebyggelse skal opføres med følgende bygningshøjder:
Maksimalt 8,5 meter for bebyggelse i 2 etager.
Maksimalt 14 meter for bebyggelse i 3 etager.
Maksimalt 17 meter for bebyggelse i 4 etager.
Maksimalt 20 meter for bebyggelse i 5 etager.
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Tekniske installationer, elevator- og trappetårn, ventilationsanlæg, antenner, skorstene mv. er ikke
omfattet af højdebegrænsningen eller etageantal.
Ad 5.6

Illustration af placering af punkter med mulighed for højere bebyggelse.

En variation i bebyggelsernes typologi skaber en mangfoldighed i beboersammensætningen.
Placering af den højere bebyggelse mod nord danner en afgrænsning mod vejen og medvirker til et
urbant udtryk langs Alfred Nobels Vej. Desuden vil bebyggelsen komme til at virke afskærmende for
trafikstøjen fra Alfred Nobels Vej.
Mod syd skal en punktvis højere bebyggelse skabe en varieret kant mod det åbne land.
Den punktvise højere bebyggelse skal fungere som pejlemærker i området, der markerer sving på
vejen og som er med til at understrege visuelle udsigter. De højere bebyggelser er ligeledes
placeret, så interne skyggegener undgås.
Højden måles fra niveauplan fastlagt efter reglerne i bygningsreglementet.
Tagfladen på bebyggelsens op til 4. etage kan udnyttes som taghaver, jf. pkt. 5.11.

5.7 Antal boliger
Indenfor lokalplanområdet må der indrettes følgende antal boliger:
300 boliger plus plejehjem, eller
335 boliger uden plejehjem.

Ad 5.7
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Formålet med en beskrivelse af antallet af boliger er, at der ved større antal boliger opstår behov for
flere parkeringspladser. Dette ville være på bekostning af lokalplanens formål og grønne rum og i
strid med lokalplanens principper.

5.8 Facadelængder, tæt-lav bebyggelse
Ny tæt-lav bebyggelse skal opføres med en maksimal samlet facadelængde på 55 meter.
Ad 5.8
Målet er at skabe en variation i bebyggelsen og undgå monotoni. Principper for varierende
facadelængder fremgår af Kortbilag 2 og 3 og må ikke fraviges væsentligt.

5.9 Facadelængder, etagebebyggelsen
Ny etagebebyggelse må opføres med en maksimal facadelængde mod syd på 25 meter, mod
stamvejen på 30 meter og mod stamvejen i delområde D på 35 meter.
For etagebebyggelse, der indrettes til institutioner, kan bebyggelsen opføres med en maksimal
facadelængde på 65 meter.

Ad 5.9
Målet er at skabe en variation i bebyggelsen og undgå monotoni. Principper for varierende
facadelængder fremgår af Kortbilag 2 og 3 og må ikke fraviges væsentligt.

5.10 Husdybde
Ny bebyggelse skal opføres med en maksimal husdybde på 10 meter for rækkehuse, 12 meter for
etageboliger og 17 meter for institutioner. Ved institutioner kan der ske forskydninger i
bygningskroppen, dog således at bebyggelsens husdybde intet sted overskrider 17 meter.
Der kan tillades større husdybde, hvis der kan sikres tilstrækkelig dagslys i
boligenhederne/institutionen.
Altaner kan opføres med et fremspring på op til 2 meter, jf. pkt. 5.11.
Ad 5.10
Lokalplanen fastsætter en husdybde på mellem 10 og 17 meter, hvilket sikrer, at der kan opnås en
variation i boligstørrelser ved at variere bygningernes husdybde.

5.11 Tagterrasse og altaner
Der kan udover de maksimale etager, jf. pkt. 5.6, indrettes tagterrasser på tagfladen eller dele heraf.
Dog må der ikke indrettes tagterasse på bebyggelsen, der fremstår i 5 etager.
Placering og udformning af tagterrasser skal ske ud fra en samlet plan for den enkelte klynge, der
tilgodeser hensyn til naboer, således at indbliksgener undgås.
Tagterrasser må ikke overdækkes og der må ikke opføres mindre sekundære bygninger på
tagterrassen. Dog må der opføres elevatortårn/trappetårn på tagfladen.
Eventuelle tagterrasser og altaner skal fremstå som en integreret del af bebyggelsen. Dog kan
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altaner opføres som frithængende altaner der forankres i muren og uden stolper til jorden, blot de
fremstår som en integreret del af bebyggelsen. Altaner må opføres med et fremspring på op til 2
meter.
Ad 5.11
Tagterrasser og altaner kan medregnes som opholdsareal, såfremt miljøstyrelsens vejledende
støjgrænseværdier for trafikstøj kan overholdes.

5.12 Støjforanstaltninger
Afskærmning mod støj fra trafik skal opføres som en integreret del af facaden, og må ikke opføres
som en selvstændig konstruktion.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Arkitektur
Ny tæt-lav bebyggelse skal indenfor hver bebyggelsesklynge opføres med et arkitektonisk
sammenhængende udtryk og i samme materialevalg.
Ny etagebebyggelse skal gennem materialevalg og volumen adskille sig fra den tæt-lave
bebyggelse.
Ad 6.1
Ved at stille krav om, at ny tæt-lav bebyggelse indenfor hver bebyggelsesklynge skal fremstå med et
arkitektonisk sammenhængende udtryk sikres, at de enkelte klynger fremstår med hver sin identitet
og dermed understøtte klyngefællesskabet.

Illustrationen ovenfor viser princippet om samme identitet indenfor den enkelte bebyggelsesklynge.

6.2 Facader, tæt-lav bebyggelse
Ny tæt-lav bebyggelse skal udføres med facade som blank mur i tegl, som kan kombineres
med andre materialer som træ, metal, skiffer, glas o.lign. lette materialer.
Bygningsfacaden kan for hver boligenhed udføres med en vertikal opdeling i form af materialeskift,
skyggenot, placering af nedløbsrør eller forskydning af facaden.
Bygningsfacaden kan for hver etage udføres med en horisontal opdeling, således at stueetagen
fremstår med et andet udtryk, fx. ved brug af anden stoflighed, nedskalering af forbandt, begrønning
e.lign.
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Refrencefotos viser eksempler på en vertikal opdeling (øverst) og en horisontal opdeling (nederst).

Ad 6.2
Den tæt-lave bebyggelse skal opføres i robuste og gedigne materialer, der kan være med til at
skabe et roligt udtryk i bebyggelsen.
De vertikale boligskel bør kunne aflæses i bebyggelsens facadeudtryk. Stueetagen kan fremstå i
andre materialer eller med anden stoflighed, der skal fremhæve indgangen til boligen og
sammenhængen med opholdsarealerne, jf. illustration nedenfor.
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6.3 Facader, etagebebyggelse
Ny etagebebyggelse skal udføres med facade som tegl i lyse nuancer, beton, facadepuds, pudset
mur, skiffer, træ, pladebeklædning, glas eller en kombination af disse materialer.
Bygningsfacaden kan udføres med en horisontal opdeling, således at stueetagen fremstår med et
andet udtryk, fx. ved brug af anden stoflighed, nedskalering af forbandt, begrønning e.lign.
Ad 6.3

Side 58

Udkast

Lokalplan 4-4-117

Etagebebyggelsen skal gennem valg af lettere og lysere materialevalg adskille sig fra den tæt-lave bebyggelse.

6.4 Gavlfacader, tæt-lav bebyggelse
Gavlfacader på tæt-lav bebyggelse skal have mindst én vindues- eller døråbning.
Krav om åbne gavlfacader kan dog fraviges, såfremt det vurderes at være nødvendigt for at undgå
indbliksgener.
Ad 6.4
Bestemmelsen skal sikre levende facader på alle bebyggelsens kanter, og desuden skabe et
område, hvor man som beboer føler sig trygt at færdes i.
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Ovenfor ses tre eksempler på udformning af gavlfacaden.

6.5 Tagform og tagmaterialer
Ny bebyggelse skal fremstå med samme tagform indenfor hver klynge.
Til synlige tagflader må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer (maks. glanstal 20).
Ad 6.5
Lokalplanen stiller ikke krav til tagform, hvilket giver mulighed for at skabe en større variation i
bebyggelsens udtryk. Dog skal bebyggelsen indenfor hver klynge opføres med samme tagform, for
at sikre et sammenhængende arkitektonisk udtryk.
Flade tage kan begrønnes med mos, stenurt og/eller græsarter, der forsinker og begrænser
afledningen af regnvand.

6.6 Farver
Tæt-lav bebyggelse
Hver klynge af tæt-lav bebyggelse skal fremstå ensartet mht. valg af teglsten og kombination af
farve.
Anvendes der andre materialer end tegl, jf. pkt. 6.2, skal disse materialer fremtræde i afdæmpede
farver indenfor jordfarveskalaen eller deres blanding med sort eller hvid. Anvendes der træ til
udvendig facadebeklædning kan disse også fremstå i træsortens naturfarve evt. vedligeholdt med
farveløs olie.
Etagebebyggelsen
Etagebebyggelsen skal fremstå i hvide eller lyse farver.
Anvendes der træ til udvendig facadebeklædning kan disse også fremstå i træsortens naturfarve
evt. vedligeholdt med farveløs olie.
Ad 6.6
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Etagebebyggelsen skal fremtræde i hvide eller lyse farver, således at de adskiller sig fra den
tæt-lave bebyggelse og fremtræder som orienteringspunkter i området.

6.7 Tekniske bygningsinstallationer
Tekniske installationer, som f.eks. ventilationsanlæg/-afkast, rørføringer mv., skal integreres i
bygningens arkitektur.
Dog kan de tekniske installationer placeres på tagfladen, såfremt de trækkes mindst 1,0 meter
tilbage fra bygningens facade eller skjules bag facade eller murkrone.

6.8 Trapper, elevatorer og adgangsarealer, boliger
Ved opførelse af boliger gælder, at udvendige trappeopgange og adgangsarealer skal opføres som
en integreret del af bebyggelsen, således at trappens/adgangsarealets ydersider ligger bag eller
følger bebyggelsens facadelinje.
Trappeopgange og adgangsarealer må højst give adgang til 3 boligenheder.
Dog kan der opføres udvendige trapper såfremt bebyggelsen opføres i 3 etager, der indrettes med
én bolig i stueplan og én lejlighed i øvrige 2 planer. Udvendige trapper må højst give adgang til 2
boligenheder.
Kældertrapper skal placeres langs bygningens gavl og med en maks. bredde på 2 m, og må ikke
være længere end gavlen.
Elevatorer skal opføres som en integreret del af bebyggelsen.

Eksempler på bebyggelser opført i 3 etager, der indrettes med én bolig i stueplan og én lejlighed i øvrige 2 planer.

Ad 6.8
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Illustrationen viser princippet om, at adgangsarealer skal placeres bag facaden.

6.9 Sekundære bygninger
Facader på mindre sekundære bygninger, som carporte, skure, udhuse o.lign. kan udføres i andre
materialer og farver, som harmonerer med resten af områdets arkitektur og materialevalg.
Tage på sekundære bygninger, udhuse o.lign. kan udføres med anden tagform, hvis de opføres som
selvstændige bygninger.
Redskabsskure ifm. tæt-lav bebyggelse skal etableres som en integreret del af bebyggelsen eller i
tilknytning til boligen.
Redskabsskure ifm. etagebebyggelse skal etableres som en integreret del af bebyggelsen.
Ad 6.9
Bestemmelsen om redskabsskure skal forhindre etablering i fx friarealer, vejrummet eller fælles
opholdsarealer, så de dominerer området og virker som barrierer.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Generelle bestemmelser
Med planen opdeles de ubebyggede arealer i tre kategorier - offentligt tilgængelige rekreative
arealer, semioffentlige fælles opholdsarealer og private opholdsarealer.
De offentligt tilgængelige rekreative arealer omfatter de grønne landskabskiler langs
lokalplanområdets afgrænsning mod øst og mod vest samt den grønne korridor med placering som
vist i princippet på Kortbilag 2.
De semioffentlige fælles opholdsarealer omfatter de grønne lommer imellem boligklyngerne.
De private opholdsarealer omfatter mindre haver, tagterasser, altaner samt terrasser indrettet i
direkte tilknytning til den enkelte bolig.
Overgangen mellem det private opholdsareal på terræn og det offentlige rum defineres som
kantzonen. Beboerne i området kan sætte deres eget præg på kantzonens udformning.
I ubebyggede arealer kan der etableres landskabstilpassede regnvandsløsninger.
Regnvandsbassiner må ikke hegnes og skal udformes med hældninger mv. jf. miljømyndighedens
anvisninger. Regnvandsbassiner skal indgå i det samlede beplantningskoncept for det pågældende
landskabsrum.
Ad 7.1
Med lokalplanen er det et ønske, at skabe et boligområde, hvor der er fokus på at skabe et område
med en høj naturværdi. Den "vilde" natur skal have plads til at gro og udvikle sig uden for stor grad
af styring og pleje, hvorved der skabes et rekreativt og foranderligt boligområde med gode vilkår for
en høj biodiversitet.

7.2 Grønne landskabskiler, grøn korridor og tre særlige steder
Generelt
Der må ikke etableres bebyggelse, parkering eller bilveje i landskabskilerne og den grønne korridor,
med undtagelse af et mindre udstillingshus og et beboerhus jf. pkt. 7.2 og 7.4.
Ved udformning og etablering af beplantningen skal der tages hensyn til udsigts- og
belysningsforhold.
Grønne landskabskiler
Arealerne markeret som grønne landskabskiler jf. Kortbilag 2, skal udlægges til offentlige fælles
rekreative arealer i form af grønne landskabskiler. De grønne landskabskiler skal udlægges med en
varierende bredde, i princippet som vist på Kortbilag 2.
De grønne landskabskiler skal etableres som en overvejende åben naturtype med enkelte grupper
eller rækker af træer og buske for at skabe rum og læ, som f.eks. eng eller overdrev. De grønne
landskabskiler skal fremstå som ekstensivt plejede naturarealer. Dog kan arealet fremstå med et
plejet udtryk i umiddelbar tilknytning til rekreative anlæg. Der skal etableres træ-og
buskbeplantninger ved grænsen til bebyggelsen, for at skabe sammenhæng med naturtypen ved
bebyggelserne og for at understøtte atmosfæren af en ”klynge” ved de fælles opholdsarealer, med
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tilstrækkelig afgrænsning til det offentlige friareal.
Igennem de grønne landskabskiler skal der udlægges stier med tilkobling til koblingspunkter, jf. pkt.
8.3. Langs stierne kan der etableres små lommer med rekreative anlæg, der understøtter
landskabskilens rekreative formål og er indpasset kilens natur-udtryk, som f.eks. naturlegepladser,
bålpladser, naturfitness, sportsbaner og mindre overdækninger til ophold.
Den grønne korridor
Den grønne korridor skal udlægges med en varierende bredde, i princippet som vist på Kortbilag 2.
Inden for lokalplanområdets grænse skal korridoren mod nord udgøre mindst 10 meter til
nærliggende boliger, for at sikre det bevaringsværdige læbælte, jf. pkt. 7.3.
Den grønne korridor skal overvejende bestå af skovlignende bevoksninger med lysåbne naturtyper
omkring. Der skal etableres flere forløb og grupper af træ- og buskplantninger i tilkobling til det
tilstødende grønne areal vest for, der bindes op på det tilbageværende læbælte, jf. pkt. 7.3. Mellem
disse skal etableres eng eller overdrev. Der må klippes mere intensivt langs stiforløb, op til 0,5 meter
fra stien. Rekreative anlæg må desuden etableres med mere intensivt plejede/haveprægede
elementer i umiddelbart tilknytning, f.eks. klippet hæk, klippet græsflade, fast belægning,
blomsterbede, frugttræer- og buske.
Inden for den grønne korridor kan der indenfor byggefelt, som vist på Kortbilag 2, opføres et mindre
udstillingshus med et maksimalt etageareal på 50 m² til formidling af arkæologi fundet i forbindelse
med udgravninger i området.
Tre særlige steder
Der skal etableres minimum tre særlige steder som vist i princippet på nedenstående illustration.
Beplantingskonceptet skal flette sig ind i det omgivende opholdsareal. Selve stedet kan udformes
således det understøtter funktionen bedst muligt.

Illustrationerne ovenfor viser kortudsnit fra dispositionsplanen. Fra venstre mod højre ses kvarterspladsen ved brynet
(mod nord), kvarterplads ved søen (mod syd) og udsigtspunktet (mod vest).

Principper for naturtyper
Ved etablering af de rekreative arealer skal de enkelte naturtyper etableres efter nedenstående
principper.
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Ad 7.2
Lokalplanområdet grænser op til grønne forbindelser, jf. princippet fra strukturplanen om at
bebyggelsen skal planlægges i "byfingre", hvor imellem landskabet trækkes ind, jf. afsnittet
"Kommuneplanen". Ved at udlægge grønne kiler langs boligområdets afgrænsninger, hvor
landskabet trækkes ind i bebyggelsen, sikres en sammenhængende grøn struktur med
omgivelserne. De lange kig over landskabet i sydlig retning bevares.
De offentlige fælles rekreative arealer skal etableres som ekstensivt plejede naturarealer for at sikre
en sammenhæng med landskabet omkring og en høj biodiversitet, således at plante og dyrelivet er
sikret bedre vilkår.
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Referencefoto for grøn landskabskile med lange kig.

Referencefoto for ekstensiv beplantning.
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Referencefoto for grøn korridor.

Referencefoto for regnbed i grøn landskabskile.

7.3 Bevaringsværdig beplantning
Det centrale læbælte jf. Kortbilag 2, skal i videst mulig omfang bevares. Hvor læbæltet ligger oven i
lokalplangrænsen i nord, jf. Kortbilag 2, gælder, at læbæltet skal bevares i sin nuværende 6 meters
bredde og med minimum 65 % af længden. Dette indebærer, at læbæltet kan ryddes enkelte steder
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ved byggemodning, således at det udgør punktvise klynger af beplantning, for at understøtte bedre
lysforhold til boliger og adgang til tværgående stiforbindelser. Der skal skabes nye bryn for enderne
af det tilbageblivende læbælte, således at det indre ikke er eksponeret.
De tilbageværende dele af læbæltet skal forynges og erstattes såfremt det pådrages skader,
gennem udskiftning af døde eller skadede planter. Læbæltet skal bestå af hjemmehørende arter,
evt. iblandet stedsegrønne arter. Læbæltet skal bestå af mellemstore træer med overvejende
sammenfaldende kronedække (f.eks. eg, el, fyr, ahorn, naur), i et tæt, karaktergivende busklag
(f.eks tjørn, vild ribs, alm. syren, dunet gedeblad, alm. kvalkved, bjergfyr, kristtorn, alm. mahonie).
Træer, med en stammediameter på mere end 25 cm, er desuden bevaringsværdige, uanset at de
ikke fremgår på Kortbilag 2. Bevaringsværdige træer må ikke fældes, stynes eller formklippes.
Gravning, byggeri eller materialeoplag skal ske uden for drypzonen af et bevaringsværdigt træ.
Ad 7.3
Det eksisterende læbælte forløber i lige linje igennem lokalplanområdet i nord-sydgående retning fra
Alfred Nobels Vej i nord til Panstien mod syd. Læbæltet forløber delvis langs skel mod
naboejendommene matr. nr. 10x og 10t. Læbæltet fremstår med en højde på ca. 6 meter og med en
bredde på ca. 6 meter, hvoraf de 2,5 meter er placeret på nabogrunden mod vest.
Lejlighedsvis kan der med fordel ske udtynding af træer, stående tæt omkring et bevaringsværdigt
træ/træer, for at fremme vækst og udvikling af det/de bevaringsværdige træ/træer. I det tilfælde, at
det er det sammenhængende element, der er bevaringsværdigt, som f.eks. læhegn, allé, lund, cirkel
af træer, skal beskæring og genplantning dog ske ud fra en helhedsbetragtning.
Syge eller døde bevaringsværdige træer kan normalt fjernes, efter godkendt ansøgning om
dispensation, mod at der plantes et nyt træ, som kan erstatte det fjernede. Det nye træ skal på sigt
blive et markant træ, som er synlig i bybilledet. Som udgangspunkt bør placeringen være den
samme.
Ved ønske om at fælde et bevaringsværdigt træ, f.eks. grundet sygdom, død eller behov for
udtynding, skal der forud indhentes dispensation hos Aalborg Kommune. Der foretages en konkret,
faglig vurdering af Aalborg Kommune, på grundlag af en ansøgning om dispensation fra pkt. 7.2.
Ved dispensationen vurderer Aalborg Kommune hvilken art, der skal erstatte træet.
Bevaringsværdige træer skal beskæres fagligt korrekt, efter den til enhver tid gældende danske
standard. Der henvises til Dansk Træplejerforenings (DTF) standard ’Beskæring af træer’. Det
anbefales at kontakte en dansk certificeret træplejer til udførelse af beskæring. Bevaringsværdige
træer skal fremstå harmoniske, med naturlig form og struktur. Dette indebærer at træet vertikalt skal
bestå af mindst 2/3 krone, som vist på figuren nedenfor.
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7.4 Fælles opholdsarealer
I tilknytning til hver enkelt bebyggelsesklynge skal der etableres et semioffentligt fælles opholdsareal
med varierende størrelser, som vist i princippet på Kortbilag 2, dog minimum 1.200 m². De
semioffentlige fælles opholdsarealer skal fremstå som tilhørende den omkringliggende boligklynge,
frem for som offentlige fælles rekreative arealer, ved at skabe en tilnærmelsesvis lukket ring, men
med fortsat mulighed for fri passage for alle beboere i området. Dette kan f.eks. udformes ved hjælp
af bebyggelsens placering, suppleret med afskærmende beplantning mod offentlige fælles
rekreative arealer.
Semioffentlige fælles opholdsarealer skal indrettes med gode opholds- og aktivitetsmuligheder med
udgangspunkt i de forventede målgruppers behov. Opholdsarealer skal orienteres og afskærmes så
god opholdskomfort fremmes. De semioffentlige fælles opholdsarealer skal anlægges med hvert sit
tema, understøttet af varierende beplantning, materiale- og farvevalg, samt forskellige rekreative
faciliteter - f.eks. bålhave, nyttehave, legehave mv. Der kan opføres en mindre pavillon inden for
opholdsarealet.
Desuden kan der i lokalplanområdet indenfor areal udlagt til fælles opholdsareal opføres ét
beboerhus med en maksimal størrelse på 200 m².
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De semioffentlige fælles opholdsarealer skal anlægges med et overvejende grønt præg og kan fx.
indrettes med en varieret vegetation af naturgræs, blomster, buske og mindre og mellemstore
solitære træer af hjemmehørende arter, der skal skabe en rummelighed. Indenfor hver
bebyggelsesklynge skal der etableres minimum 2-3 solitære træer.

Principsnit af et fælles opholdsareal i en bebyggelsesklynge.

Ad 7.4
Med god opholdskomfort menes sol, læ og privathed – herunder minimering af indbliksgener.
De semioffentlige fælles opholdsarealer skal etableres og udvikles med forskellige temaer og
indhold for at styrke identitet og klyngefællesskab. Dette understøtter også, at hvert opholdsareal
udgør sin egen attraktion, for at styrke fællesskabet på tværs af de enkelte klynger, og derved danne
rammen om det gode hverdagsliv, med let adgang til mange forskellige typer rekreative faciliteter og
godt fællesskab.

7.5 Private opholdsarealer
Der kan i tilknytning til den enkelte bolig udlægges private udendørs opholdsarealer.
Private udendørs opholdsarealer skal etableres som forarealer, traditionelle haver og terrasser eller
som taghaver, tagterrasser eller altaner i tilknytning til den enkelte bolig langs facader og
gavlfacader.

7.6 Kantzoner og hegn
Kantzonen
Overgangen mellem det private opholdsareal på terræn og det offentlige rum (fælles rekreative
arealer, opholdsarealer og vejarealer) skal etableres som kantzoner med en dybde af min. 0,6
meter.
Kantzonerne mod vej kan indrettes af beboerne selv, dog må elementerne maksimalt opnå en højde
på 1,2 meter. Der kan kun i særlige tilfælde opsættes faste hegn indenfor kantzonen mod vej.
Kantzonerne mod fælles opholdsarealer og fælles rekreative arealer skal i halvdelen af bredden af
den enkelte grund etableres med hæk, der kan opnå en højde af maksimalt 1,2 meter, evt. suppleret
med trådhegn på indvendig side af hækken. Trådhegnet skal etableres på egen grund og må ikke
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være højere end de tilstødende hække.
Den øvrige del af kantzonen kan indrettes af beboeren selv med f.eks. enggræsser,
buskbeplantning, eller andre elementer, der kan opnå en maksimal højde af 1,2 meter. Der kan kun i
særlige tilfælde opsættes faste hegn indenfor kantzonen mod fælles opholdsarealer og fælles
rekreative arealer.
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Ovenfor ses et par eksempler på hvordan kantzonen kan indrettes.

Hegn mellem private opholdsarealer
Der skal etableres fast hegn mellem tilstødende private terrasser i direkte tilknytning til bebyggelsen.
Faste hegn skal opføres med mål som vist på illustrationen nedenfor.
Faste hegn mellem terrasser skal opføres med træbeklædning eller med beklædning i samme
materialer som bebyggelsens overflade.
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Ad 7.6
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Ovenfor er vist 3 forskellige principper for kantzoner.

Lave hegn omkring de private opholdsarealer skal sikre, at hver boligenhed bliver en del af
klyngefællesskabet.

7.7 Beplantning langs stamvejen
Langs stamvejen A-A skal der skiftevis på hver side af vejen plantes træer enten enkeltvis eller i
mindre klynger. Træerne eller klynger af træer skal plantes med en indbyrdes afstand på maksimalt
35 meter. Det samlede antal af træer skal svare til mindst 2½ træ pr. parkeringsplads langs
stamvejen.
Træerne skal være opstammede, så der opnås en frihøjde på minimum 4,5 meter over vejareal og
2,5 meter over cykel- og gangareal.
Under klyngerne af træer skal der være en lavere beplantning af f.eks. lave buske, græsser og
blomsterblandinger.
Imellem klyngerne af træer kan der etableres yderligere bede langs vejen, med lavere
beplantninger, f.eks. lave buske, græsser og blomsterblandinger.
Ad 7.7
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For at sikre at træerne skaber et rumforløb langs fordelingsvejen, skal træerne eller klynger af træer
ikke placeres med for stor indbyrdes afstand. Beplantningen vil være med til at understrege de
visuelle forbindelser - dels udsigten i sydlig retning mod Lundby Bakker og dels i nordlig retning mod
Nørre Tranders Kirke.
Bede mellem boligerne og vejarealet, herunder parkeringsarealer, kan plantes med lavere
beplantning, der skal virke afskærmende mellem boligerne og lysgener fra bilerne.

7.8 Terrænregulering
Der må inden for lokalplanområdet foretages terrænregulering i forbindelse med byggemodningen
og i forbindelse med placering af bebyggelsen på den enkelte grund. Derudover kan der foretages
terrænreguleringer i forbindelse med etablering af tekniske anlæg, herunder regnvandsbassin.
Terrænregulering skal begrænses og bebyggelsen skal indpasses i landskabet. Terrænreguleringer
skal udføres med bløde overgange på en sådan måde, at det færdige terræn fremstår blødt afrundet
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og som en naturlig del af det omgivende landskab.
Der må ikke ske terrænregulering stejlere end 1:2 ved bebyggelse. Der må ikke ske
terrænregulering stejlere end 1:5 omkring søer, regnvandsbassin, kær og lign. vandelementer. Der
må ikke være terrænregulering stejlere end 1:3 i det øvrige landskab. Der henvises til
illustrationerne nedenfor.

Ad 7.8

Vilkår om, at der ikke må foretages væsentlig terrænregulering skal sikre, at de markante
landskabstræk i området bibeholdes.
I særlige tilfælde, kan der tillades større terrænreguleringer (f.eks. rekreative anlæg), hvis det
indpasses på en naturlig måde. Tilladelse til større terrænreguleringer forudsætter en dispensation
fra lokalplanens pkt. 7.8 og vurderes ud fra det konkrete projekt af Aalborg Kommune.
I forbindelse med terrænregulering og ved etablering af veje og p-arealer bør der af hensyn til
drikkevandsinteresserne ikke benyttes forurenende materialer, som forurenet jord, slagger,
flyveaske, opbrudt asfalt m.v., der kan udgøre en forureningsrisiko.

7.9 Udendørs oplag
Eventuel udendørs oplag skal etableres i tilknytning til bebyggelsen og skal afskærmes af
beplantning. Oplaget må ikke være synligt fra omgivelserne.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Alfred Nobels Vej og James Tobins Alle, som vist på Kortbilag 2.
Ad 8.1
Aalborg Kommune kan i forbindelse med detailprojekt og udkørselstilladelsen stille vilkår om, at der
skal etableres en hævet flade på Alfred Nobels Vej.

8.2 Veje
Veje skal udlægges som vist i princippet på Kortbilag 2 og anlægges efter principperne vist på
nedenstående snit.
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for en 12 meter lastbil.

Referencefotos ovenfor viser eksempler på, hvordan vejen kan indrettes.

Ad 8.2

Diagram visnede vej- og stityper.
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Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
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Ovenfor ses principper for vejenes indretning. Vejene kan udføres med varierende bredder og
udformning indenfor hvert vejstykke.
Vejenes udformning og bebyggelsens orientering skal være med til at understøtte projektets idé om
at styrke vejfællesskabet. Boligvejene er dimensioneret til en hastighed på 30 km/t.
Ved projektering af veje skal det sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.
Der skal foretages en konkret vurdering, såfremt kravet, om vendemulighed for enden af blinde
boligveje, skal fraviges.

8.3 Stier
Der skal igennem området udlægges cykel- og gangstier, der hæfter sig op på koblingspunkter som
vist på Kortbilag 2. Cykel- og gangstier skal udlægges med en bredde på min. 5,00 meter og
anlægges i en bredde af min. 3,00 meter med en belægning i grus, belægningssten, beton eller
asfalt.
Der skal udlægges uformelle gangstier som mindre rekreative stier igennem området. Den endelige
placering af stierne fastlægges i forbindelse med projektering af ny bebyggelse.
Der skal sikres stiforbindelser direkte til boligen. Stier skal anlægges i grus, belægningssten, beton
eller asfalt.
Der skal reserveres areal til etablering af en stiforbindelse fra Pontoppidanstien til Alfred Nobels Vej
syd-vest for stitunellen. Stien skal kunne anlægges med en brede på minimum 2,25 m og med
hældninger i henhold til Vejreglernes anbefalinger.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at koblingspunktet kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.
Koblingspunkter er placeret strategisk i forbindelse med det overordnede stinet i området, således at
der sikres god tilgængelighed for gående og cyklister i området. Mod syd sikres forbindelse til
Panstien og mod øst Pontoppidanstien, der mod nord er underført Alfred Nobels Vej med
forbindelse op til Aalborg Universitet. Langs lokalplanområdets afgrænsning mod vest løber en sti
ned igennem den grønne kile med forbindelse til Alfred Nobels Vej mod nord og Panstien mod syd.
Langs med Alfred Nobels Vej må det påregnes at der på sigt kan blive etableret stier i begge sidder
af vejen. Stierne vil i så fald skulle kobles på etablerede stier. Ligeledes skal det påregnes at der
etableres krydsningspunkter til bløde trafikanter fx i forbindelse med den nye adgangsvej til
lokalplanområdet fra Alfred Nobels Vej.
Det skal bemærkes, at stier ikke nødvendigvis skal udlægges i eget trace, men kan forløbe langs
eller på veje. Cykeltrafik foregår i områdets generelle vejnet og kobles på områdets eksisterende
cykelstistruktur.
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Eksempler på stiforbindelser direkte til boligen.

8.4 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
1,1 parkeringspladser pr. bolig.
1 parkeringsplads pr. 4 normerede institutionspladser ved ældreboliger, plejehjem o.lign.
1 parkeringsplads pr. 8 ansatte ved plejehjem o.lign.
4 parkeringspladser pr. 20 normerede institutionspladser ved daginstitutioner.
Parkering skal etableres enten som mindre fælles parkeringsarealer, med maksimalt 20
parkeringspladser, eller på den enkelte grund i direkte tilknytning til bebyggelsen. I den nordlige del
af lokalplanområdet kan der etableres ét større parkeringsareal med ca. 30 pladser.
Ad 8.4
Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for parkering ved boligerne. Således er der sket en
reduktion i forhold til parkeringsnormen, idet lokalplanområdet ligger stationsnært og tæt på kolletive
trafikforbindelser ved Aalborg Universitet. Nærmeste busstoppested findes inden for en afstand på
150 meter ved Alfred Nobels Vej og stoppested for +Bus forbindelse findes i en afstand af 300 meter
ved Aalborg Universtitet. Afstandene er målt i luftlinje.
Det er hensigten, at der i området reserveres parkeringsarealer til delebiler.
Parkeringsarealerne i lokalplanområdet, skal forberedes til el/hybrid biler ved at der skal ske
fremføring af trækrør til stik til elladestandere.
Desuden sikres det med lokalplanen, at nye stiforbindelser igennem området kobles på det
eksisterende overordnede stinet, der indbyder til, at områdets beboere bruger cyklen i stedet for
bilen.

8.5 Cykelparkering
Der skal etableres cykelparkering i overensstemmelse med de vejledende normer for
cykelparkering, der fremgår af kommuneplanens bilag F.
Cykelparkering skal etableres på terræn enten som fælles parkeringsareal for flere boliger eller i
direkte tilknytning til den enkelte bolig. Mindst 50 pct. af cykelparkering, der etableres som fælles
parkeringsareal, skal være overdækket.
Ad 8.5
Det skal fremgå af bebyggelsesplanen ved ansøgning om byggetilladelse, hvor der indrettes areal til
cykelparkering.
Gode forhold for cykelbrugerne skal være med til at fremme bæredygtig mobilitet.

Side 85

Udkast

Lokalplan 4-4-117

9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen
dispensere for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis bygherren ansøger herom.
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.
I henhold til varmeforsyningslovgivningen må der ikke etableres solvarmepaneler, jordvarmepumper
og varmeproducerende VE anlæg på bygninger udlagt til kollektiv varmeforsyning, såfremt disse er
omfattet af blokvarmebestemmelserne, der gælder for varmeinstallationer med en installeret effekt
større end 250 kW. Blokvarmebestemmelserne og fortolkningen af disse indebærer, at byggeriet,
selvom det er opført efter lavenergistandard, ikke kan fritages fra kravet om tilslutning til kollektiv
varmeforsyning, og at der ikke må etableres supplerende varmeinstallationer til den kollektive
forsyning i området.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan.

Ad 9.2
Området ligger indenfor spildevandsplanens kloakopland 0.4.22. Området er ikke kloakeret, men
planlagt seperatkloakeret. Området forventes tilsluttet kloakledning i Alfred Nobels Vej.

9.3 Regnvand
Overfladevand skal nedsives indenfor lokalplanområdet eller forsinkes til 1 l/s pr. ha inden afledning
til regnvandsledning. De to muligheder kan kombineres.
Forsinkelse kan ske i et sammenhængende system af fx åbne eller lukkede regnvandsbassiner,
grøfter, kanaler, regnbede o.l.
Ad 9.3
Af hensyn til drikkevandsinteresserne i området bør der i videst muligt omfang ikke ske nedsivning
af overfladevand inden for det grundvandsdannende opland – se oversigtskort i afsnittet
”Grundvandsbeskyttelse” i Redegørelsen. Det skal sikres, at nedsivning af overfladevand fra
tagflader og terræn, herunder veje- og parkeringsarealer inden for det grundvandsdannende opland,
ikke udgør en risiko for forurening af grundvandet. Det betyder, at der forud for etablering skal
foretages en konkret vurdering af forureningsrisici i forhold til grundvandsressourcen, og at
etablering af regnvandsbassin inden for det grundvandsdannende opland skal etableres med
membran e. lign. foranstaltninger.
Som udgangspunkt bør regnvand og overfladevand i videst mulig omfang ledes ud af det
grundvandsdannende opland før nedsivning.
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9.4 Affald
Ved projektering skal der indtænkes affaldsløsninger til fælles håndtering.
Der skal indrettes et område til fælles opsamling af genanvendelige materialer, som fx papir/pap,
metal/plast og glas.
Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
skal indrettes efter gældende regulativer.
Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne
ligeledes leve op til kravene i regulativerne.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.

9.5 Antenner, paraboler o.l.
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlige veje og
stier.

9.6 Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.

9.7 Energianlæg
Der kan til tagbeklædning eller i facaden anvendes solenergianlæg - herunder eksempelvis solceller,
solfangere mv. Disse elementer skal integreres som en del af arkitekturen. Panelerne må ikke
opstilles på fladt tag.
Panelerne skal antirefleksbehandles (maks. glanstal 20), og må ikke medføre blændingsgener for
naboer, genboer eller forbipasserende.
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10. Miljø
10.1 Miljøklassificering
Der må kun etableres virksomheder indenfor miljøklasse 1 - 2, se kommuneplanens Bilag A.
Ad 10.1
De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges som vejledende grundlag. Der
vil blive foretaget en konkret vurdering af virksomheden. Eksempler på typer af erhverv, der kan
indpasses i et boligområde, er enmandskontorer til revisor, advokat, dagpleje mv.
Lokalplanen giver desuden mulighed for, at der i området kan etableres institutioner som f.eks.
plejehjem, ældreboliger, børneinstitutioner o.lign. Ældreinstitutioner klassificeres som miljøklasse
1-2. Børneinstitutioner klassificeres som miljøklasse 2-3.

10.2 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og
opholdsarealer, og ændringer af eksisterende bebyggelse udformes på en måde, der sikrer, at
støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ad 10.2
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.
Det vurderes, at den nordlige del af planområdet kan belastes med støj fra trafikken der ligger
ganske tæt på grænseværdierne. Bebyggelsen er dog trukket tilbage fra Alfred Nobels Vej og
opholdsarealerne placeret syd for bebyggelsen. Det vurderes umiddelbart, at Miljøstyrelsens
støjgrænseværdier kan overholdes.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
Ad 11.1
Planloven giver ikke hjemmel til oprettelse af en grundejerforening for etageboliger. Grundejer kan
dog oprette og tinglyse bestemmelser om medlemspligt til en grundejerforening inden salg.

Side 89

Udkast

Lokalplan 4-4-117

12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, delområdet
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer indenfor det enkelte delområde må
ikke tages i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse, før:
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.1 og 8.2.
Koblingspunkter og stisystemet er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Parkering og cykelparkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4 og 8.5.
Beplantning og anlæg af fælles rekreative arealer og fælles opholdsarealer er udført i
overensstemmelse med pkt. 7.2, 7.4 og 7.7.
Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning,
jf. pkt. 9.2 samt regnvand håndteret iht. pkt. 9.3.
Der er etableret støjdæmpende foranstaltninger jf. pkt. 5.12 medmindre, at det kan dokumenteres
at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier for trafikstøj er overholdt.

Ad 12.1 Betingelser,
Kommunen kan dog dispensere fra betingelse om, at ny bebyggelse ikke må tages i brug før, der er
etableret fælles opholdsarealer på betingelse af, at ansøger overfor kommunen stiller sikkerhed for
sin forholdsmæssige andel af de forventede omkostninger ved senere etablering af anlægget.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Der ophæves ingen lokalplaner ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af
denne lokalplan.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af
lokalplanforslaget.

15.1 Endelig vedtagelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af
planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.

15.2 Eksisterende lovlige forhold
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil.

15.3 Handlepligt
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres.

15.4 Dispensationer
Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Kommunen har
pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning
opføres som lavenergibyggeri.

15.5 Naboorientering
Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før
dispensationen kan gives.

15.6 Ny lokalplan
Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres
ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

15.7 Ekspropriation
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan kommunen ekspropriere.

15.8 Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af
bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan
ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske
afgrænsning og disponerering af området.
Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg
kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke
bindende.
Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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Bilag 0 - Miljøklasser
Formålet med miljøklasserne er at forebygge miljøproblemer ved en hensigtsmæssig placering af
virksomheder, fritidsanlæg, institutioner og andet, som erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne med
bl.a. støj, røg, lugt, rystelser eller trafik.
Hver type virksomhed mv. har en miljøklasse ud fra, hvor meget den erfaringsmæssigt påvirker
omgivelserne. Der er betydelig variation i påvirkningerne fra virksomheder indenfor en enkelt
virksomhedstype. Derfor er miljøklassen fastsat som et interval, og der er mulighed for op- og
nedklassificering ud fra en konkret vurdering af f.eks. virksomhedens indførelse af renere teknologi.
Klasse 1
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan
integreres med boliger.
Klasse 2
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og som kan indplaceres i
områder med boliger.
Klasse 3
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i
erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen, tættest ved forureningsfølsom anvendelse.
Klasse 4
Virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør
placeres i industriområder.
Klasse 5
Virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
industriområder.
Klasse 6
Virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås.
Klasse 7
Virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal
placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed.
Anvendelse

Eksempler på typer
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Dagligvarebutik, supermarked

1-3

Lavprisvarehus

1-4

Kiosk

1-3

Udvalgsvarebutik

1-4

Butikker med værksted, f.eks. guldsmed

1-3

Særlig pladskrævende varegrupper

1-4

Salg af egne produkter evt. med showroom

1-3

Frisør o.l.

1-3

Rejse-, turist-, billetbureau o.l.

1-3

Bar

1-4

Diskotek

1-4

Fastfood o.l.

1-4

Restaurant o.l.

1-4

Hotel

1-3

Vandrehjem o.l.

1-3

Kiropraktor

1-3

Læge, tandlæge o.l.

1-3

Sygehus o.l.

3-4

Terapi

1-3

Dyreklinik

1-3

Dyrehospital o.l.

1-4

Hundekennel

1-4

Hundepension mv.

1-4

Administration

1-3

Advokat, revisor o.l.

1-3

Arkitekt, ingeniør o.l.

1-3

Datarådgivning

1-3
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Bedemand o.l.

1-3

Ejendomsmægler o.l.

1-3

Forsikring

1-3

Frisør o.l.

1-3

Marketing

1-3

Medievirksomhed

1-3

Pengeinstitut

1-3

Postkontor

1-3

Postordrevirksomhed

1-3

Rejse-, turist- , billetbureau o.l.

1-3

Reklamevirksomhed

2-3

Små vaskerier, renserier o.l.

1-3

Solcenter

1-3

Benzinsalg (evt. med tilhørende kiosk og vaskeanlæg,

3

men ikke værksted)

Trykkerier

Kulturelle formål

Ferieformål

Fritidsanlæg

Undervisning

Bogbinderi

2-3

Fotografisk virksomhed

2-3

Trykkerivirksomhed o.l.

2-5

Bibliotek

1-3

Biograf

1-3

Kirke, menighedshus, kirkegård

1-3

Kulturformidling o.l.

1-3

Medborgerhus

1-3

Museum, udstilling, galleri

1-3

Musiklokale

1-3

Teater

1-3

Camping o.l.

2-5

Ferieby, feriecenter

2-5

Hotel

1-3

Vandrehjem

1-3

Forlystelse, underholdning

1-7

Klub, forening

1-7

Lystbådehavn

1-7

Sport

1-7

Forskning, udvikling

1-3

Gymnasium

1-3

Højere uddannelse

1-3

Kursus, konference

1-3

Skole

1-3
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Børneinstitution

1-3

Døgncenter, forsorg

1-2

Kollegier

1-2

Ungdomsbolig, ældrebolig

1-2

Ældreinstitution

1-2

Grønne områder
Parker
Torve, pladser o.l.

Tekniske anlæg

Antenneanlæg (små)
Beskyttelsesrum
Jernbaneanlæg

3-6

Kraftvarmeværker

3-6

Lufthavn

6-7

Parkeringshus

1-4

P-pladser

1-4

Pumpestation o.l.

1-4

Rensningsanlæg

1-7

Transformere (små)

Engroshandel o.l.

Transport o.l.

Varmeværker

1-4

Vejanlæg

1-7

Aftapning, pakning, oplag

3-6

Catering

2-5

E-handel o.l.

2-4

Engroshandel

2-6

Lagervirksomhed

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Biludlejning

2-4

Busterminal, remise o.l.

4-6

Flytteforretning

3-6

Fragtmand, budcentral

3-7

Hyrevogne

3-4

Redningsstation

2-7

Vognmand

3-7
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Affaldssortering

4-5

Containerplads

4-5

Entreprenør o.l.

4-5

Fyldplads

5-7

Garageanlæg

3-5

Kompostering

4-6

Kontrolleret losseplads

6-7

Omlastestation

5-6

Oplag

5-6

Plads til kørende materiel

4-5

Trælast (uden byggemarked o.l.)

3-5

Autoværksted

3-5

Bådeværft (træbåde)

3-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

E-handel o.l.

2-4

Elinstallatør

2-3

Elektroteknik

2-3

Fødevarefremstilling

3-4

Glarmester

2-3

Lakering, overfladebehandling

4-5

Maskinværksted

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Smedje, vvs

2-6

Snedker

3-5

Softwareproduktion

2-6

Stenhugger

3-5

Tekstil- og tøjproduktion

2-4

Undervognsbehandling

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-4

Vulkanisering

3-4
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Akkumulator- og kabelproduktion

4-5

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Bygningselementer

4-5

Catering

2-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

Drikkevarefremstilling

4-5

E-handel o.l.

2-4

Elektroteknik

2-4

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

4-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-5

Kabelskrot

3-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

4-5

Lakering, overfladebehandling

4-6

Maskinfabrik

2-5

Møbelfabrikation o.l.

4-5

Ophugning, nedknusning

4-5

Plast- og skumplastfremstilling

4-5

Postordrevirksomhed

2-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengørings- og hygiejnemidler

4-5

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

4-5

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-5

Træimprægnering

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-5

Vulkanisering

3-5
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Akkumulator- og kabelproduktion

5-6

Asfaltfremstilling

6-7

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Drikkevarefremstilling

5-6

Elektroteknik

3-5

Farve, lak, lim, cellulose

6-7

Foderstoffer, kornforarbejdning

4-6

Forbrænding (affald)

4-7

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

5-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-6

Kabelskrot

5-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

5-6

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lakering, overfladebehandling

4-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

3-6

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

5-6

Møbelfabrikation o.l.

5-6

Olie- og benzindepot

6-7

Ophugning, nedknusning

5-6

Papir- og papfremstilling

4-7

Plast- og skumplastfremstilling

4-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengøringsmidler, hygiejnemidler

5-6

Savværk

5-6

Skibsværft

5-6

Slagteri

5-6

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

5-6

Teglværk

5-6

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-6

Træimprægnering

5-6

Vaskeri, renseri, farveri

4-6

Vulkanisering

3-6
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Industri med særlige

Asfaltfremstilling

6-7

beliggenhedskrav

Bekæmpelsesmidler, kunstgødning

6-7

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Cementfabrik
Farve, lak, lim, cellulose

7
6-7

Fiskemel, benmel, blodplasma

7

Foderstoffer, kornforarbejdning

6-7

Forbrænding (affald)

4-7

Gas- og benzindepot

6-7

Grus-, kalk- og mørtelværker

6-7

Kabelskrot

6-7

Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg

6-7

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

6-7

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

6-7

Olie- og benzindepot

6-7

Olie- og fedtraffinering

6-7

Ophugning, nedknusning

5-7

Papir- og papfremstilling

6-7

Skibsværft

6-7

Stålvalseværk

7

Talg- og fedtsmelteri

6-7

Teglværk

6-7

Tekniske installationer

2-7
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Illustrationsplanen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
Illustrationsplanen er ikke målfast
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