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Boliger og erhverv, Samsøgade, Vejgård
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Startredegørelse
En startredegørelse er en indledende politisk drøftelse og afklaring af rammerne for et kommende
lokalplanarbejde.
Startredegørelsen, som forelægges By- og Landskabsudvalget, beskriver i korte træk det konkrete
projekt eller den problemstilling, der ligger til grund for, at en bygherre har ønsket at få udarbejdet en
lokalplan.
I den politiske drøftelse kan der være en stillingtagen til eksakte problemstillinger, eller det kan
fastsættes, hvilke særlige intentioner, opmærksomhedspunkter eller fokusområder, der er for netop
denne plan.
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Baggrund
Denne startredegørelse omfatter et ønske til lokalplanlægning for ejendommene Samsøgade 52-54
og Karnersvej 21+21a, der huser Aalborg Citykirkes faciliteter og blomsterhandleren på
Samsøgade.
Den eksisterende bebyggelse nedrives og der ønskes opført en ny bebyggelse i en kombination af
etagebyggeri og rækkehuse indeholdende i alt ca. 70 boliger. Under etagebebyggelsen etableres
nye lokaler til blomsterbutikken og Parkeringskælder.
For at kunne realisere projektet, skal der udarbejdes lokalplan og tillæg til kommuneplanen.
Dialogen om projektet føres af arkitektfirmaet IDEAL-arkitekter, Aalborg.
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Området
Området ligger i grænselandet mellem de tættere strukturer i Øgadekvarteret/midtbyen og den mere
åbne og spredte bystruktur i Vejgård.
Nord for området løber Østre Alle rundt om midtbyen og skaber forbindelse mellem den østlige og
vestlige del af Aalborg. Nord for Østre Alle ligger boligforeningen Vivaboligs afdeling 3. Bebyggelsen
er opført i 1954 som stokbebyggelse i røde teglsten. Stokkene ligger med vinduesløse gavle
vinkelret på Østre Alle fra Samsøgade og til Bornholmsgade. Hver stok indholder 5
beboelsesetager, høj kælder og et saddeltag med forholdsvis høj rejsning og fremtræder derfor i ca.
6½ etager.
Lige nord for området ligger ejendommen Østre Alle 91, der ønskes udviklet med boliger. Dette
lokalplanønske behandles med nummer 4-1-109. Der behandles startredegørelse for dette projekt
sideløbende med denne lokalplanforespørgsel.
Vest for projektområdet ligger et ældre villakvarter på Gug-Trandersbakken, der er en del af Vejgård.
Boligområdet er velorganiseret omkring et internt vejsystem bestående af logiske fordelings- og
stamveje. Flere af ejendommene i kvarteret er udpeget med middel bevaringsværdier
Længere mod vest ligger Sohngårdsholmsvej og byudviklingsområdet Eternitten.
Sohngårdsholmsvej bliver en del af den fremtidige BRT-forbindelse i Aalborg. Stoppested
"Eternitten" etableres i den sydlige ende af Bornholmsgade, hvor bybusserne standser i dag.
Området afgrænses mod øst af Samsøgade, der er en del af den prioriterede cykelforbindelse fra
midtbyen og til Vejgård/Universitetet. Øst for Samsøgade ligger et mere diffust byområde med
foreningshuse, idrætshal, svømmesal og parkeringsfaciliteter. Fra Samsøgade er der adgang til
svømmesalens parkeringsplads.
I efteråret 2017 vedtog Byrådet lokalplan 4-1-114 for den gamle skøjtehal på Samsøgade.
Lokalplanen muliggør opførelsen af etageboligbebyggelse i op til fire etager mod Østre Alle samt
tæt-lav boligbebyggelse mod Bernstorffsgade.

Oversigtskort
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Lokalplanområdet
Luftfotoet viser de to områders indbyrdes placering ved østre Alle/Samsøgade. Området der
omfatter Lokalplan 4-1-109 er ca. 17.000m2, og området omfattende Lokalplan 4.1.117 er ca.
3800m2.
Områderne ligger i en overgangszone ved Gug-Trandersbakkens fod, hvor den store bakke bliver til
det flade plateau, hvorpå midtbyen er etableret.
Lokalplanområde 4-1-117 er bebygget med kirke, villa og blomsterbutik. Området skråner generelt
fra Karnersvej ned mod Samsøgade og mod den eksisterende P-plads ved Østre Alle. Bebyggelsen
optager denne skråning således at Citykirken fremtæder i 3 etager mod Samsøgade og kun 2
etager mod Karnersvej. Derved skiller kirken sig ikke markant ud fra villabebyggelsen på
Karnersvej.
Blomsterbutikken har facade mod Samsøgade og giver liv til denne. Samsøgades stigning og
grundens markante niveauspring gør, at butikken ligger en etage lavere en den bagvedliggende
kirke og bebyggelse.

Side 4

Udkast

Lokalplan 4-1-117

Aalborg Citykirke set fra Samsøgade, hvor den fremstræder i tre etager i det højeste punkt.

Blomsterbutikken på Samsøgade optager terrænnet i bebyggelsen. Mellem butik og kirke er der stigennemgang til
Karnsersvej.

Villaen for enden af Karnesvej er i 1½ plan. Karnersvej 21a ligger væsentligt lavere end villaen og er
ikke stort synlig fra Karnersvej.
Området deles i to af et offentligt ejet vejareal, der dels fungerer som adgangsvej til de to
ejendomme men også som stiforbindelse fra Karnersvej til Samsøgade. Endvidere står et stort
bøgetræ midt i stiarealet.
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Det store bøgetræ på stien, vil fremadrettet kunne være et markant grønt element i en kommnede bebyggelse.
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Eksisterende planforhold
Området er omfattet af kommuneplanramme 4.1.B5 og 4.1.O4. Rammeområde 4.1.B5 dækker den
overvejende del af villaområdet på Gug-Trandersbakken og rammeområde 4.1.O4 er del af det
'institutionsområde', der grænser op til Østre Alle - syd for denne.
Området er er endvidere omfattet af Byplanvedtægt 25, der fastlægger anvendelsen af området til
forsamlingshus og fritliggende parcelhus.
Det fremsendte projekt kan ikke realiseres inden for gældende plangrundlag.
Kommuneplantillæg H.033, BRT i Aalborg
Området ligger i udkanten af BRT-byudviklingszonen, der er omfattet af udkast
til kommuneplantillæg H.033 BRT i Aalborg.
Formålet med kommuneplantillæg H.033 er at skabe plangrundlaget for en BRT-forbindelse samt at
understøtte en grøn og bæredygtig byudvikling omkring BRT-forbindelsen med fokus på bykvalitet,
attraktive byrum, urbanitet og bæredygtig mobilitet.
Det kommende kommuneplantillæg fastsætter retningsgivende bestemmelser for den kommende
lokalplanlægning vedrørende byfortætning i den byudviklingszone, der dannes af stationsnærhed til
kommende BRT-stationer.
Indenfor byudviklingszonen skal der være særlig fokus på at muliggøre bæredygtig arealfortætning
(flere etagemeter) og funktionsfortætning (flere funktioner). Projekter der arbejder med bæredygtig
byfortætning i byudviklingszonen vil blive mødt med øgede kvalitetskrav til ude-/opholdsarealer,
parkeringsløsning mv.
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Projektet
Indledning
Projektet omfatter adresserne Samsøgade 52 (Blomsterhandel) Samsøgade 54 (Aalborg Citykirke)
samt Karnersvej 21 og 21 A (Samlingslokaler og andre faciliteter til Citykirken) samt et offentligt ejet
areal, der danner stiforbindelse mellem Samsøgade og Karnersvej.
Bebyggelsen består af 8 rækkehuse og en etageboligbebyggelse med 60 lejligheder. Den samlede
bebyggelse skal visuelt og rumligt sammenkæde den fremtidige bebyggelse på ejendommen Østre
Alle 91 med den nye bebyggelse på den gamle 'skøjtehalsgrund' sydligst på Samsøgade. Samtidigt
skaber projektet en lavere bygningsmæssig overgang til villaerne på Karnersvej.
Området, og især blomsterhandelen samt kirkens sekundære bygninger, trænger meget til
fornyelse. Efter Citykirkens afhændelse er bygningen overflødiggjort og egner sig, ifølge den nye
ejer, ikke til andre formål.

Projektet set fra Samsøgade
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Projektet set fra Samsøgade - nord for Østre Alle. De gennemsigtige 'blokke' foran bebyggelsen vidner om, at der med
projektforslag til lokakplan 4-1-109, kommer bebyggelse mellem dette projekt og Østre Alle. 'Blokkene' er ikke
repræsentative for det konkrete projektforslag..

Plandisponering
Det samlede område har et skrånende terræn fra Riishøjsvej ned mod Østre Alle.
Området ligger nord for villaerne på Karnersvej og skyggegener mod disse, vil ikke forekomme.
Etagebebyggelsen placeres tættest muligt mod Samsøgade, for at give størst muligt opholdaareal
mellem bebyggelsens to dele. Nærmest villaerne på Karnersvej placeres otte rækkehuse i to etager
og med ca. samme højde (maks. 8,5m) som villaerne.
Etagebebyggelsen etableres parallelt med Samsøgade. Mod nærmeste villa etableres bebyggelsen
i 2 etager og med en en højde på ca. 6m. Fra dette punkt vokser bebyggelsen i terasser op til
toppunktet 18 meter (6 etager) over tærren i gårdrummet. Mod Samsøgade fremstår bebyggelsen,
grundet terrænfaldet på Samsøgade, i 7 etager, hvor butikken udgør den nederste etage.
Etagebebyggelsen vil 'fortsætte' den bebyggelse, der planlægges for i lokalplan 4-1-109.
Afstanden fra det højeste punkt og til nærmeste villa mod sydvest er ca. 50m.
Mellem rækkehusene og etageboligerne opføres et grønt fælles opholdsareal med træer,
beplantning, vandkunst, bænke, fitnessmakiner, legeredskaber og plads til ophold og aktiviteter. Det
eksisterende store bøgetræ bevares som rumskabende grønt element centralt i det grønne
fællesrum.
Langt størstedelen af parkeringsbehovet dækkes af P-kælder, hvilket giver plads til til stort
fællesrum mellem de to bebyggelser. Fællesrummet etablere med en meget grøn profil. Den
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eksisterende stiforbindelse mellem Karnersvej og Samsøgade bevares som offentlig tilgængelig
stigennemgang gennem det grønne gårdrum.
I kælder-/gadeniveau etableres en mindre butik med indgang/facade mod Samsøgade.
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Bebyggelsen
Etagebebyggelsen er udformet med et traditionelt, men samtidig moderne formsprog, med forskudte
volumener og en aftrappende højde, som tilpasses naboområderne. Med de forskudte volumener
opnås et villapræg i bebyggelsen som giver tilhørsforhold til konteksten. Mod Samsøgade skabes
små private haver til lejlighederne i stueplan. På bygningens facader randomplaceres altaner, hvilket
understreger villapræget. Murstenudsmykning og grøn beplantning på facaderne understreger dette
yderligere.
Butikkens facade i glas mod Samsøgade letter bebyggelsens samlede udtryk herimod. Efter
parkeringskælderens indkørsel etableres en stor og lys portgennemgang ved den offentlige sti, som
vil danne en præsentabel indgang til gården det grønne fællesareal.
Mod Karnersvej styrkes villapræget med en fragmenteret facade, som gør, at bygningerne fremstår
differensieret. Den grundlæggende disposition af facaden mod sydvest er svalegange som er
integreret i den yderste facade og dermed overdækkede. Ud fra svalegangen placeres altaner så
alle lejligheder får mulighed for gode udendørs opholdsarealer.
Elevator og trappetårne tænkes udført 'i glas', så man har udsigt over det grønne gårdrum, når man
skal ind i sin lejlighed. Glasskaktene giver gennemsigtighed og bryder i facaden. De otte rækkehuse
fuldender den nye bebyggelse med sit forstærkede villapræg, som tilpasse både eksisterende og ny
bebyggelse. Alle nye bygninger tænkes opført af tegl i nuancer som tilpasses konteksten.
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Projektet set fra Karnersvej.
Byrumskvalitet
Rummet imellem bygningerne ønskes etableret som et parklignende grønt fællesområde, som vil
danne rammen om beboernes udeliv. Gårdrummet er disponeret, så det er placeret optimalt i forhold
til solen. Træer giver god mulighed for at finde skygge om sommeren.
I det grønne rum etableres mindre områder, som giver beboerne forskellige muligheder og
oplevelser. Bænke, vandkunst, petanque og små urtehaver nævnes som nogle af mulighederne.
Den grønne profil
I tæt samspil med det grønne opholdsareal og de omkringliggende træer forstærkes det grønne
udtryk ved, at bygningen i stort omfang begrønnes med efeu og lignende vægplanter, som skal
vokse på murstensudsmykningen og lameller af egetræ.
På tagterrassen forslås plantet mellemstore træer og grønne buske som skal fuldende projektets
grønne præg, så det grønne udtryk føres fra terræn, over facaden og til taget.
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Mobilitet og parkering
Der bliver adgang til alle lejligheder via trapper eller elevatorer.
Parkering er disponeret i to områder. Til rækkehusene etableres parkering på terræn, i forbindelse
med boligerne og den eksisterende vendeplads på Karnersvej. Parkering til lejlighederne etableres i
'kælder' der er indpasset i terrænforskellen på grunden. Således vil noget at opholdsarealet, og
noget af bebyggelsen, blive etableret ovenpå kælderen. Der er indkørsel til parkeringskælderen via
portåbning mod Samsøgade.
Fra parkeringskælderen er der direkte adgang til elevatorer og trapper. Etableringen af
parkeringskælder styrker muligheden for at give projektet en meget grøn profil, således at biler ikke
bliver en væsentlig del af helhedsbilledet i fællesområdet. Derved prioriteres ophold, bløde
trafikanter og det grønne højt.
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Intentioner og opmærksomhedspunkter i lokalplanforslaget
Her beskrives forhold, der forventes at få afgørende vægt i den forestående planlægning.
Området ligger i overgangszonen mellem institutionsbyggeriet langs Østre Alle og villabebyggelsen
på Gug-Trandersbakken. Ejendommene ligger i nærheden af den kommende BRT-Forbindelse og i
stationsnær afstand til denne.
Plandisponering
Projektet foreslår en bebyggelse der består af et etageboligprojekt med 60 lejligheder, og 8
rækkehuse. I alt etableres ca. 4500m2 ny bebyggelse svarende til en bebyggelsesprocent på 120.
Projektforslaget skaber en visuel og rumlig forbindelse mellem eksisterende og kommende
omgivelser i naboområderne. Projektområdets opdeling i to forskellige bebyggelser, der hver især
retter sig mod konteksten bør fastholdes i lokalplanen.
Det store fælles opholdsareal mellem de to bebyggelser kan indrettes til et attraktivt grønt
fællesområde for bebyggelsen.
Den offentlige stiorbindelse skal sikres i lokalplanen. Stien og manøvrearel ved parkering skal
adskilles, således at gående og cyklister ikke skal køre på det areal, hvor bilerne skal bakke.
Skala
Rækkehusene der er orienteret med Karnersvej etableres i i to plan, og vil fremtone som en god,
rumlig og bygningstypologisk 'afslutning' på villavejen.
Etagebebyggelsen mod Samsøgade udnytter niveaufaldet ned mod Østre Alle. Mod nærmeste nabo
fremstår bebyggelsen i to etager, hvilket harmonerer med villaerne. Mod Østre Alle 91 fortsætter
bebyggelsen den struktur der er foreslået her. På bebyggelsens højeste punkt fremstår den i 7
etager mod Samsøgade. Mellem top og bund sker der en jævn aftrapning, med tagterasser på
'trinene'.
Arkitektur
Bebyggelserne etableres i teglsten i nuancer, der harmonerer med de omkringiggende bebyggelser.
I lokalplanen skal farvespektret fastlægges endeligt.
Etagebebyggelsen etableres med en række bygningsforskydninger, der sammen med detaljer i
murværket og egetræssprosser giver et levende udtryk i facaden som bør fastholdes. Der lægges
op til at en del af facaderne skal begrønnes med klatrende planter som f.eks. efeu, hvilket vil
forstærke projektes grønne profil.
Butikslokalets glasfacade giver bygningen et let udtryk og et levende ansigt mod gaden og skuler
den bagvedliggende parkeringskælder. Butikken er af en beskeden størrelse, som det vurderes ikke
vil tage andele fra de udpegede detailhandelsområder. Det er vigtigt at sikre, en høj grad af åbenhed
i facaden, således at det lette og levende udtryk fastholdes.
Svalegang og altan kombineret med relativt dybe lejligheder kan give dårlige dagslysforhold. Det
kunne overvejes, om rumhøjden pr. plan skulle øges med ca. 30 cm.
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Det er vigtigt, at der i øvrigt sker en god arkitektonisk bearbejdning af stueetagen mod Samsøgade,
så denne fremtræder i sammenhæng med de ovenliggende etager og bygningsudtryk.
Rækkehusene etableres i et formsprog der mimer villabebyggelsen. Denne kunne evt. etableres i et
mere modernistik formsprog med flade tag.
Byrums- og opholdskvalitet
På trods af den relativt høje udnyttelsegrad gør plandisponeringen, at det interne opholdsareal kan
etablers med høj kvalitet og med en meget grøn profil.
Der etableres opholdsareal svarende til ca. 60% af etagearealet. I lokalplanlægningen bør der være
fokus på, at sikre at det store opholdsareal etableres med den bedste kvalitet. Det anbefales, at der
udarbejdes en samlet landskabs- og beplantningsplan i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse.
Trafikstøj
Området er belastet af trafikstøj fra Østre Alle, der overskrider de vejledende støjgrænser for følsom
anvendelse. I forbindelse med lokalplanprocessen skal det sikres, at miljøstyrelsens vejledende
støjgrænser for ophold, inde såvel som ude, kan overholdes.
Den grønne profil
På den eksisterende stiforbindelse mellem Karnersvej og Samsøgade står et stort bøgetræ, der
vurderes at være omkring 80 år gammelt. Træet bidrager positivt til den rummelige oplevelse, når
man går ad stien, og det vil være et stort tab at miste dette træ alene pga. dets størrelse og
placering. Træet er et karaktertræ.
Særligt bøgetræer er meget følsomme overfor forandringer. Det er derfor meget vigtigt, at der ikke
foretages byggearbejder inden for træets drypzone.
Gennem lokalplanen anbefales det at lade træet udpege som bevaringsværdigt, således at det
sikres for eftertiden.
Det meget grønne gårdrum vil give høj kvalitet til bebyggelsen. Det vil også være et positiv for den
offentlige stiforbindelse, at denne krydser et grønt gårdrum. Det er vigtigt, at gårdrummet indrettes
på en måde, der sikrer, at stien inviterer til offentlig færdsel.
Det er tvivlsomt, hvor godt de nye træer vil kunnne trives, hvis de plantes oven på
parkeringskælderen. Det vil beplantningsplan kunne belyse nærmere.
Det skal overvejes, hvorvidt de mellemstore træer på tagene kan etableres, eller om det grønne
bygningsudtryk, kan sikres på anden vis.
Trafikikal redegørelse
I sammenhæng med projektet for Østre Alle 91 skal bygherrer frembringe en trafikal redegørelse for
de nye projekter. Denne skal synliggøre projektets påvirkning på det omgivende vejnet - særligt
vedr. krydset Østre Alle/Samsøgade. Ud fra prognoser for forventet antal kørsler til/fra området og
den deraf følgende vurdering af konsekvenserne for det omgivende vejnet, vil den endelige trafikale
løsning blive fastlagt.
Den trafikale redegørelse skal medtage forventet trafik til/fra både dette projekt, projektet ved Østre
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Alle 91 og boligprojektet på 'skøjtehalsgrunden'.
Cykelsti på Samsøgade
Samsøgade er del af cykelpendlerruten fra midtbyen og til Vejgård/Universitetet. Den øgede trafikale
belastning til/fra projektejendommene skaber behov for en ændring af Samsøgades profil, med
tilførsel af 2,5meter brede, ensrettede cykelstier i hver side af gaden. For at kunne etableres
cykelstien kan der blive tale om evt. arealafståelse fra de tilgrænsende ejendommen og til vejareal.

Trafik og parkering
Trafikalt er projektet opdelt, således at trafik til rækkehusene ledes ad Karnersvej og trafik til
etagebebyggelsen ledes af Samsøgade.
Det vurderes, at trafikken til rækkehusene ikke vil være til nævneværdig gene for de eksisterende
beboere på Karnersvej. Parkeringsarealet skal adskilles fra vendepladsen med en form for
overkørsel.
Den viste løsning med "parkeringskælder" med indgang fra Samsøgade giver en god løsning på
parkeringssituationen for etageboligebebyggelsen. Det skal sikres, at ind-/udkørsel til P-kælderen
ikke ligger lige overfor indkørslen til den offentlige parkeringsplads til Svømmesalen på modsatte
side af Samsøgade.
Projektet skal overholde kommunens parkeringsnorm. Den endelige P-norm for projektet skal
fastsættes i lokalplanen.
Der skal sikres tilstrækkeligt med plads til cykelparkering og renovation i planen.
Frivillig udbygningsaftale
Hvis der bliver behov for ombygning af krydset Østre Alle/Samsøgade som følge af den øgede
belastning fra den nye anvendelse, skal dette ske via en frivillig udbygningsaftale med grundejerene
af de udløsende projekter.
Ligeledes skal den nye cykelsti på Samsøgade etableres via indgåelse af frivillig udbygningsaftale.
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Anbefaling
Det fremsendte projekt kan ikke realiseres inden for gældende plangrundlag, hvorfor der søges om
ny lokalplan og kommuneplantillæg.
Såfremt grundejer ønsker en lokalplan for området, anbefales det, at der arbejdes videre med et
lokalplanforslag, der giver følgende muligheder:
Anvendelse: Boliger og erhverv
Bebyggelsens omfang: Maks. 4560m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 120
Etager: Maks. 7 etager på nordøstligt hjørne ud mod Samsøgade. Rækkehuse: maks. 2 etager.
Bebyggelsesstruktur: Etagebebyggelse mod Samsøgade, der terrasseres ned od syd.
Arkitektur: Levende arkitektonisk udtryk med bygningsfremspring og variation i materialer,
etageantal og bygningsdetaljering.
Materialer: Overvejende teglsten i nuancer der afspejler de omkringliggende bebyggelser. Øvrig
bygningsdetaljering kan udformes i andre materialer.
Opholdsarealer: Der skal etableres udendøres opholdsareal svarende til min. 30% af
etagearealet. Opholdsareal skal etableres forud for parkeringspladser og være af høj kvalitet.
LAR-løsninger vil kunne bidrage til grønne tiltag langs bebyggelsens facader, på
opholdsarealerne og parkeringspladserne.
Trafikstøj: Området er belastet af trafikstøj fra Østre Alle, der overskrider de vejledende
støjgrænser for følsom anvendelse. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for ophold, inde såvel
som ude, skal overholdes.
Bevaringsværdig beplantning:Det eksisterende store bøgetræ skal udpeges som
bevaringsværdigt.
Beplantningsplan. Der skal udarbejdes en landskabs- og beplantningsplan for det fælles
opholdsareal.
Trafik: Projektet skal indgå i en trafikal redegørelse sammen med trafik til projektet for Østre Alles
og 'skøjtehalsgrunden', der belyser projektets belastning på det omgivende vejnet.
Den offentlige sti skal overgå til bygherre. Stien skal være privat fællessti med offentlig adgang.
Parkering: Der skal etableres parkeringspladser til boligerne på egen grund. Kommunens
parkeringsnorm skal overholdes.
Forud for igangsætning af lokalplanarbejdet anbefales det, at der
- udarbejdes trafikal redegørelse for projektets påvirkning af det omgivende vejnet - set i
sammenhæng med projektet for Østre Alle 91 samt 'Skøjtehalsgrunden'.
Projektet foreslår væsentlige ændringer i etageantal, bygningshøjde, og udnyttelsesgrad i forhold til
den gældende kommuneplanrammen. På den baggrund er det vurderet at der bør afholdes en
fordebat om ændringerne.
I øvrigt anbefales det, at lokalplanarbejdet igangsættes på de ovennævnte forudsætninger.
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