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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 ejendommen Østre Alle 91, der i
dag huser Alle Skolen og som ligger på hjørnet af Østre Alle og Sohngårdsholmsvej.
Ejer ønsker at nedrive eksisterende bebyggelse og opføre et nyt boligprojekt med op til 300
lejligheder. Projektet eksemplificerer byfortætning langs BRT-strækningen.
Ejendommen er idag omfattet af lokalplan 11-018, der muliggør boligbebyggelse på
ejendommen. Det nye projekt kan ikke realiseres inden for eksisterende lokalplan og
kommuneplanramme, hvorfor der skal gennemføres en ny planlægning for ejendommen.
Ejer har engageret arkitektfirmaet Kjaer og Richter, Aarhus, som arkitekt.
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Området
Området ligger i grænselandet mellem de tættere strukturer i midtbyen og den mere åbne og
spredte bystruktur i Vejgaard.
Umiddelbart nord for området løber Østre Alle rundt om midtbyen og skaber forbindelse mellem den
østlige og vestlige del af Aalborg. Den seneste trafiktælling for Østre Alle (2013) viser 13.238
daglige kørsler forbi området. Det vurderes at dette tal er stigende.
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 indeholder 5 beboelsesetager, høj kælder og et
saddeltag med forholdsvis høj rejsning og fremtræder derfor i ca. 6½ etager.
Mod vest ligger byudviklingsområdet Eternitten. Mellem Eternitten og projektområder ligger
Sohngårdsholmsvej der 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 Vejgaard/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.
Syd for området ligger et ældre villakvarter, 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.
Umiddelbart sydøst for ejendommen, og for enden af Karnersvej, er der indkommet ønske om
lokalplanlægning for yderligere et boligprojekt i nærområdet. Denne forespørgsel har fået
lokalplannummer 4-1-117. Der behandles startredegørelse for dette projekt sideløbende med
denne.

Oversigtskort
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Lokalplanområdet
Luftfotoet viser de to områders indbyrdes placering ved Østre Alle/Samsøgade. Området med
lokalplan 4-1-109 er ca. 17.000m2, og område med 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 4-1-109 indeholder idag en tidligere skolebebyggelse, der ikke længere er i drift,
markant grøn beplantning og et parkeringsareal. Den eksisterende bebyggelse er opført i op til 4
etager. Grunden er overvejende flad og i niveau med Østre Alle.
Mod Sohngårdsholmsvej er bebyggelsen trukket tilbage fra vejen, hvilket giver plads til fem store
kastanjetræer i en bund af græs. Træerne er udpeget som bevaringsværdige i den gældende
lokalplan for området.
I områdets østlige del er der en større parkeringsplads med adgang fra Samsøgade.
Parkeringspladsen er omkranset af træer af arten spidsløn.
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Alleskolen set fra krydset Østre Alle/Sohngårdsholmsvej. De store kastanjetræer giver vejkrydset en markant grøn profil.
Foto: ©Google

Områdets sydlige kant udgøres af en træbeklædt skrænt, der rejser sig ca. fem meter over
omgivende terræn. På toppen af skrænten begynder villabebyggelsen på Gug-Trandersbakken. Ca.
halvdelen af skrænten ligger inden for lokalplanområdet.

Den markante beplantning på skråningen adskiller område 1 fra villabebyggelsen på Gug-Trandersbakken. Træerne er
af typen Bøg, Ahorn og Navr, og er vurderet til at være mellem 50 og 80 år gamle.
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Eksisterende planforhold
Kommuneplanramme 4.1.D3 Østre Alle
Alleskolen er omfattet af kommuneplanramme 4.1.D3 Østre Alle, der udlægger området til blandet
bolig og erhvervsområde.
Den nuværende ramme fatsætter følgende overordnede rammer:
Etageantal: maks. 5 etager
bygningshøjde: maks. 16 meter
bebyggelsesprocent : maks. 75%.
Fælles opholdsareal: Min. 15% af området for boliger, 10% for øvrig anvendelse.
Lokalplan 11-018
Den gældende lokalplan blev vedtaget af Byrådet i 2003, og muliggør et boligprojekt på
ejendommen, der kan opføres inden for ovenstående kommuneplanramme.
Lokalplanens formål er at sikre,
At området kan anvendes til blandede erhvervsformål og til boliger.
At området vejbetjenes fra Samsgade og Østre Alle
At bebyggelsen placere langs en facadelinie ved æstre Alle, og
At en del af parkeringspladsen i områdets nordøstlige hjørne fstholdes til parkering.
Endvidere fastsætter lokalplanen, at der skal fremskaffes 30m2 udendøres opholdsareal pr. 100m2
bruttoareal til boliger. Arealet kan fremskaffes som altaner, tagterasser og på terræn. Støjbelastede
areler kan ikke medregnes som opholdsareal. Opholdsarealer på terræn skal være
sammenhængende og have en form, der gør, at de kan indrettes til ophold, f.eks. med beplantning,
legeplads, bænke mv.
Lokalplanen udpeger dele af den eksisterende beplantning som bevaringsværdig. Dette gælder bl.a.
de fem store kastanjetræer, der er placeret på det grønne forareal mellem den vestlige bebyggelse
og Sohngårdsholmsvej, og flere af træerne på skrænten op mod villabebyggelsen. Disse er ikke
enkeltvis udpegede, men er træer med en stammediameter over 15 cm.
Skrænten, der i dag fremtræder med et markant grøn beplantning, skal beplantes
underhensyntagen til på dden ene side indblik til villaerne og på den anden side lysforholdene for
lokalplanområdets boliger og friarealer, dvs. en lav gennemgående buskbeplantning suppleret med
solitære træer, åbne for lysgennemfald i kronen.
Parkering henvises til den fælles parkeringsplads i den nordøstre del af lokalplanens områder.
Derudover kan der etableres parkering på øvrige arealer, såfrmt friarealkravet er overholdt.
Parkering på terræn skal indrettes, så den fremstår grøn.
I den halvdel af bygningernes stueetager, der vender væk fra offentlige veje, kan der etableres
parkering, ligesom der kan etableres parkeringskælder. Parkerngskælderens loft må maksimalt ligge
1,25m over terræn.
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Kommuneplantillæg H.033, BRT i Aalborg
Området ligger inden for BRT-byudviklingszonen, der er omfattet af udkast til
kommuneplantillæg H.033 BRT i Aalborg. Der forvente politisk behandling af dette i foråret 2018.
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 og
parkeringsløsning mv..
I forbindelse med lokalplanlægningen for BRT-traceet reserveres et areal med en bredde på op til
ca. 3,5 meter ud mod Sohngårdsholmsvej.
Fortætningspolitik
Området er ikke omfattet af den gældende højhuspolitik for Aalborg kommune. Denne er under
revision og det aktuelle projektområde er udpeget som ét af flere steder langs BRT-forbindelsen,
hvor det foreslås muligt at arbejde med høje huse som led i byfortætningsstrategien.
Forslag til Fortætningspolitik er uder udarbejdelse.
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Projektet
Nedenstående beskrivelse af projektet består af uddrag fra projektbeskrivelsen. Læs den fulde
version her. (Åbner PDF i nyt vindue)
Indledning
Det nye boligprojekt består af et markant boligbyggeri med omkring 300 boliger, der vil fungere som
et fixpunkt for området og være med til at markere fortætningen omkring BRT-forbindelsen, samt
udviklingen af Eternitten.
Projektet tilbyder boliger af høj arkitektonisk kvalitet placeret i en grøn ramme ud mod Østre Alle.
Byggeriet åbner sig op udadtil, inviterer forbipasserende til et kig indenfor samt danner en skærmet
og tryg base for de kommende beboere.

Visualisering af projektet set fra krydset Østre Alle/Sohngårdsholmsvej

Udformningen af det nye fixpunkt på Østre Alle er baseret på et enkelt og ligefremt arkitektonisk
hovedgreb, hvor en rationel plandisponering smelter sammen med landskabet og arkitekturen. Det
er projektets vision at skabe et imødekommende, varieret og kvalitetsorienteret byggeri.
Bygningens udtryk og materialeholdning spiller sammen med stedets karakter, hvor anvendelsen af
robuste nordiske byggematerialer, der patinerer smukt og har lave vedligeholdelsesomkostninger, er
essentiel.
Plandisponering
Forslaget er udformet som tre dynamiske og åbne karréer i 3-5 etager, der er placeret ud langs
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Østre Allé og Sohngårdsholmsvej, hjørnerne af karréerne afsluttes med tårne i 7 - 8 etager.
Den opbrudte og forskudte struktur varieres i højden, således at en dynamisk og indbydende
facaderytme opstår. Tårnet i krydset mellem Østre Alle og Sohngårdsholmsvej løftes op i 16 etager
(ca. 48 meter over terræn) og adskiller sig derved fra den resterende karré, ligeledes opstår et
karakteristisk fixpunkt for området.

Illustrationsplan af det foreslåede projekt.

Opstalt der viser projektes facade mod Østre Alle.

Byrumskvalitet
Det arkitektoniske hovedgreb tager sit afsæt ved, at karréerne skaber en klar markering og
opstregning af vejforløbet samt indrammer og definerer gårdrumsmotivet. Samtidig fungerer
bebyggelsen som en buffer for trafikstøjen fra de omgivende veje.
Med afsæt i den nære kontekst deles bygningsmassen i 5 mindre volumener. Herved skabes 6
gennemgangssituationer, som forankres i områdets eksisterende gående flow og tilbyder åbninger
og passager langs den nordlige facade. Delingen giver strukturen skala og definerer rytme i
bebyggelsen.
Den overordnede bygningsdisponering sikrer gode og varierede dagslysforhold i både lejlighederne
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og adgangsveje samt differentierede og solbeskinnede udearealer. Inden for hvert af de 5
volumener introduceres en række markante forskydninger, der skaber et varieret og dynamisk
facadeforløb, som opleves foranderligt rundt om bebyggelsen. Forskydningerne fremstår som
vertikale delinger i facaden, som skaber et levende spil af skygger og recesser.
Den grønne profil
Forarealet mellem bebyggelsen og Østre Allé struktureres således, at det fremstår som en visuel
grøn buffer mellem det bebyggede og trafikken. Det eksisterende grønne bælte langs Østre Allé
bibeholdes og bearbejdes yderligere, så det fremstår som et landskabselement for hele
bebyggelsen. Den grønne overgang skaber dels variation og bevægelse langs Østre Allé, men
beskytter ligeledes boligerne i stueplan mod indkigsgener. Hermed bliver den landskabelige
modulering af forarealet et integreret og vigtigt element i projektet.
Ud mod Sohngårdsholmsvej og den kommende BRT-forbindelse foreslås det grønne område
reetableret som et grønt parkstrøg der kulminerer med de to store kastanje træer, der er placeret
ved krydset mellem Sohngårdsholmsvej og Østre alle.
Ved at etablere seks 7-8 etagers tårne og markere krydset mellem Sohngårds-holmsvej og Østre
Allé med et 16 etagers højt fixpunkt frigives der areal på terræn, således at der kan skabes gode
kvalitative muligheder for udeophold i det grønne gårdrum.
Det centrale grønne gårdrum indrammes og beskyttes af de tre karréer og den tætte bevoksning
mod syd. Herved etableres der naturlige og centrale omdrejningspunkter for uformelle ophold,
bevægelse, leg og sociale aktiviteter.
Gårdrummet etableres som en differentieret grøn flade af græs, lav beplantning, træer/buske,
græsarmering og belagte boligveje langs det grønne hegn mod syd. Langs med bebyggelsens indre
facade etableres mindre private haver til lejligheder i stueplan.
Mobilitet og parkering
Projektets placering tæt på BRT-forbindelsen, centrum og øvrig infrastruktur skaber optimale
trafikale forbindelser.
For at undgå flaskehalse ved ankomst og frakørsel fra området ønskes begge indkørsler til området
bibeholdt. Indkørslen fra Samsøgade vil fremstå uændret, men indkørslen fra Østre Alle kunne
udvides med et ” højre ind og højre ud” tilkørsel, således at trafikken på Østre Alle ikke generes.
Herudover kunne der evt. etableres en tilkørsel til Karnersvej mod syd.
Der arbejdes med en enkelt belagt boligvej, der løber langs det grønne bælte mod syd. Langs
denne vej etableres parkeringspladser i græsarmering, organiseret i en række mindre
parkeringslommer, adskilt af træer og lav beplantning. Herved fremstår parkeringen opbrudt og som
en integreret del af landskabet.
Projektet foreslår en parkeringsnorm på 3/4 plads/bolig grundet den centrale placering og nærheden
til BRT forbindelsen.
Cykelparkering er jævnt fordelt udover bebyggelsen, således at der altid vil være et cykelstativ i
nærheden af en given opgang.
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Visualisering af projektet fra Østre Alle/Samsøgade krydset.
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Intentioner og opmærksomhedspunkter i lokalplanforslaget
Her beskrives forhold, der forventes at få afgørende vægt i den forestående planlægning for
projektet.
Projektet søger at realisere kommunens vision om strategisk byfortætning i vækstaksen. Projektet
vil forstærke den urbane karakter og oplevelse omkring BRT-forbindelsen på denne geografi.
Plandisponering
Det foreslåede projekt søger at udnytte den smalle grund til en boligbebyggelse på 20.300m2,
hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 120. Bebyggelsen fremstår som en kombination af randog karrebebyggelse. Bebyggelsen skærmer bagvedliggende opholdsarealer mod trafikstøj og favner
sydvendte opholdsarealer samtidigt med, at der skabes en markant, og urban ramme mod de
omkringliggende veje. Nedskaleringen af bebyggelsen i sydvendte længer skaber opholdsmulighed
på tagterrasser.
Længst mod syd etableres en intern fordelingsvej der er den primære adgangsvej til området.
Fordelingsvejen fungerer samtidigt som parkeringsgade og adgang til bebyggelsens
parkeringskælder, der etableres under den vestlige og største karre.
Under den eksisterende lund af Platantræer søges den eksisterende overkørsel til Østre Alle
udvidet, som sekundær adgangsvej til bebyggelsen. Hvis der fortsat kan godkendes direkte adgang
til Østre Alle kan den sekundære adgangsvej evt. flyttes væk fra platantræerne, for at bevare disse
som grønt element.
Skala
Skalamæssigt udgør bebyggelsen en balanceret modvægt til den forholdsvist høje stokbebyggelse
nord for Østre Alle. I forhold til villabebyggelsen på Gug-Trandersbakken står særligt de højeste
punkthuse i kontrast til den eksisterende bebyggelse og den eksisterende byggemulighed på 5
etager, jævnfør lokalplan 11.018.
I det kommende lokalplanarbejde bør der arbejdes med maksimale bygningshøjder i de forskellige
byggefelter. Ligeledes spiller det eksisterende beplantningsbælte en rolle i minimeringen af
eventuelle indkigsgener.
Arkitektur
Bebyggelsen skal overvejende etableres i teglsten i rødlige nuancer, der harmonerer med
bebyggelsen nord for Østre Alle. Samlet set fremtræder det viste projekt med et levende
arkitektonisk udtryk der vil danne en spændende urban ramme om BRT-forbindelsen og Østre Alle.
Det levende formsprog dannes af anvendelsen af bygningsfremspring, recesser, variation i
etageantal og høj grad af bygningsdetaljering, der bør videreføres i den kommende lokalplan.
Det er vigtigt, at højhuset realiseres som et slankt tårn, der rejser sig fra den omgivende
bebyggelse, for at fremstå som et elegant fixpunkt for bebyggelsen og markering af hjørnet.
Byrums- og opholdskvalitet
Den intensive udnyttelse af grunden i kombination med en stor andel fladeparkering giver meget lidt
plads til interne opholdsarealer på fladen. Lokalplanlægningen skal sikre, at der skal udlægges

Side 12

Udkast

Lokalplan 4-1-109

udendørs opholdsareal svarende til min. 30% af etagearealet jævnfør kommuneplanens
retningslinie 6.1.2. Der bør være fokus på at opnå en bedre kvalitet og sammenhæng i
opholdsarealerne på fladen, og at lade disse etablere forud for parkering.
Trafikstøj
Området er markant 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 - omgivelser
Mod omgivelserne lægges op til, at projektet tilfører bybilledet en meget grøn profil, der vil danne et
godt samspil med de øvrige hjørner af det store kryds Østre Alle/Sohngårdsholmsvej
/Bornholmsgade.
Mod Sohngårdsholmsvej foreslås de tre sydligste, store kastanjetræer fjernet til fordel for placering
af bebyggelse og projektets strukturelle markering af hjørnet. Som erstatning for de tre træer
foreslår bygherre, at der kan plantes flere nye træer med en mere jævn fordeling langs den nye
facade. Nye træer af en art og efter et beplantningsprincip, der sikrer at disse vil kunne vokse sig
store over tid. De to nordligste træer bevares.
Ønsket om fældning er i modstrid med bevaringsbestemmelsen i lokalplan 11.018, hvor alle 5 træer
er udpeget som bevaringsværdige. Det anbefales at fastholde bevaringen af de fem store
kastanjetræer i det kommende lokalplanarbejde.
Den grønne profil – internt
Langs den interne vej etableres parkering syd for vejen. Disse vil være i konflikt med den
eksisterende skrænt og flere af de, efter Lokalplan 11-018, bevaringsværdige træer på denne.
Skala og omfang af den nye bebyggelse og vil give anledning til visse indkigsgener til de
eksisterende boliger i villakvarteret mod syd. Det eksisterende beplantningsbælte, vil kunne mindske
nogle af disse gener. I lokalplan 11-018 afvejes hensynet til indkigsgener mod lysindfald til de nye
boliger og disses opholdsarealer. På baggrund deraf kan der ske udtynding af beplantningsbæltet
od plantning af en lavere hæk og bevaring af solitære træer.
Den eksisterende platanlund mod Østre Alle danner en smuk ramme om den eksisterende indkørsel
til den vestlige del af ejendommen. Forvaltningen har besigtiget træerne og indkørsel og vurderet, at
det ikke er muligt at udvide indkørslen uden gene for træerne. Det forslås derfor at etablere evt. ny
ind-/udkørsel til Østre Alle et andet sted på strækningen - såfremt dette kan tillades jf. trafikal
analyse. Platanlunden kunne fastholdes som stiforbindelse.
Trafik – behov for trafikal redegørelse
Inden vejmyndigheden kan tage stilling til den trafikale løsning skal bygherre frembringe en trafikal
redegørelse for projektet. Denne skal synliggøre projektets påvirkning på det omgivende vejnet særligt vedr. krydset Østre Alle/Samsøgade og evt. udkørsel direkte på Østre Alle. Ud fra prognoser
for forventet antal kørsler til/fra området og den deraf følgende vurdering af konsekvenser for det
omgivende vejnet, vil den endelige trafikale løsning blive fastlagt – både intern og ekstern
trafik. Med det foreslåede projekt forudses trafiksikkerhedsmæssige og afviklingsmæssige
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problemer i tilslutningen til Østre Allé.
Den trafikale redegørelse skal medtage forventet trafik til/fra de nye boligprojekter på
skøjtehalsgrunden og Citykirken.
Såfremt der gives tilladelse til fortsat overkørsel til Østre Alle skal der reservers plads til svingbaner
på ejendommen, for at sikre at ind/udkørsel kan ske med mindst mulig gene for den
gennemkørende trafik på Østre Alle.
Trafik - øvrigt
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.
I forbindelse med lokalplanlægningen for BRT-traceet reserveres et areal med en bredde på op til
ca. 3,5 meter ud mod Sohngårdsholmsvej, for at kunne realisere BRT-Traceet.
Den lange interne fordelingsvej kan resultere høj hastighed fra biler der kører ind fra Samsøgade og
skal til den vestligste ende. Dette kan skabe farlige situationer med bakkende biler. I det endelige
parkerings-/trafikprojekt skal denne problemtstilling medtages.
Parkering
I projektforslaget præsenteres 210 parkeringspladser svarende til en norm på ¾ plads pr. bolig.
Området ligger ikke inden for midtbyens afgrænsning, hvorfor normen, jævnfør Kommuneplanens
bilag F - "Parkeringsnormer", er 1½ plads pr. bolig.
Den overvejende del af parkeringen etableres som fladeparkering (165 pladser) mellem bebyggelse
og naboområdet mod syd, hvilket giver meget lidt plads til kvalitetsfyldte opholdsarealer, da
gårdrummene domineres af parkeringskapacitet. De mange parkeringspladser langs vejen vil
angiveligt også medføre trængselsproblemer i spidsbelastningstimerne.
På baggrund heraf anbefales det, at etablere en væsentligt højere andel af parkeringen i
konstruktion, og kun ensidet parkering langs den interne fordelingsvej.
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Illustrationen herover viser princippet for vejudlæg fastlagt i den gældende lokalplan for området. Et
princip der kan føres med i den videre planlægning.

I Nordhavn, København, er der etableret et stort, nytænkende P-hus (Lüders), der bl.a. tilbyder attraktiv opholdsfacilitet
på taget.

Området ligger inden for BRT-byudviklingszonen, der er omfattet af udkast
til kommuneplantillæg H.033 BRT i Aalborg.
I udkast til kommuneplantillæg H.033 "BRT i Aalborg" foreslås det at indføre en reduceret norm for
parkering for projekter tæt ved BRT-forbindelsen. Dette foreslås med baggrund i, at nærheden til
BRT-stationerne giver særligt gunstige vilkår for bæredygtig byudvikling, og at den korte afstand til
højklasset kollektiv trafik kan mindske bilejerskabet og øge mobiliteten. Den foreslåede, reducerede
P-norm i byudviklingszonen er ¾ plads pr. bolig.
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I udkast til Kommuneplantillæg H.033 foreslås endvidere følgende, for kunne arbejde med
fortætningsprojekter og tage en reduceret parkeringsnorm i anvendelse:
Det er en forudsætning for fortætning, at der skabes anvendelige byrum og udendørs arealer af
høj kvalitet, herunder med fokus på beplantning, opholdskvaliteter, forbindelser og anvendelser
Bilparkeringspladser skal som udgangspunkt etableres pladsbesparende, fx i kælder eller
konstruktion.
Projektets P-norm skal fastsættes endeligt i forbindelse med den kommende lokalplanproces og set
i relation til den politiske behandling af forslag til kommuneplantillæg H.033.
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. 20.300m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 120
Etager: Maks. 16 etager på hjørnet af Sohngårdsholmsvej/Østre Alle. Øvrig bebyggelse maks. 8
etager.
Bebyggelsesstruktur: Etagebebyggelse med karremotiv mod Østre Alle, der åbner sig og
terrasseres ned mod syd.
Arkitektur: Levende arkitektonisk udtryk med bygningsfremspring og variation i materialer,
etageantal og bygningsdetaljering. Tårnet skal fremstå med et slankt udtryk, for at fremstå som et
elegant fixpunkt for bebyggelsen og markering af hjørnet.
Materialer: Overvejende teglsten i rødlige nuancer. Øvrig bygningsdetaljering kan udformes i
andre materialer.
Opholdsarealer: Der skal etableres udendøres opholdsareal svarende til 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.
Bevaringsværdige beplantning: Udpegede bevaringsværdige træer efter lokalplan 11-018 skal
bevares i videst muligt omfang.
Eksisterende øvrig beplantning: Eksisterende beplantning, der ikke er udpeget som
bevaringsværdig, bør bevares i videst muligt omfang. Princip for udtynding af beplantningsbælte
mod syd skal fastlægges i lokalplan.
Trafik: En trafikal redegørelse skal belyse projektets belastning på det omgivende vejnet. På
baggrund heraf skal den fremtidige trafikstruktur vurderes og fastlægges. Redegørelsen skal
medtage de øvrige byudviklingsprojekter på Samsøgade.
Parkering: Der skal etableres parkeringspladser til boligerne på egen grund. Den endelige p-norm
og fordelingen mellem parkering på fladen og i konstruktion skal fastsættes i forbindelse med
lokalplanlægningen.
Forud for igangsætning af lokalplanarbejdet anbefales det, at der
- udarbejdes trafikal redegørelse for projektets interne trafikale forhold samt dets påvirkning af det
omgivende vejnet - set i sammenhæng med de øvrige projekter på Samsøgade
- udarbejdes detaljeret højhusredegørelse, der belyser højhusets påvirkning af omgivelserne (trin II
redegørelse).
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På baggrund af ovenstående redegørelser, skal der udarbejdes et revideret projektforslag, som skal
danne grundlag for den kommende lokalplan.
Projektet foreslår væsentlige ændringer i etageantal, bygningshøjde, udnyttelsesgrad og
opholdsareal 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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