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Hvad er en lokalplan?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område, og give borgerne og byrådet mulighed
for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.
I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,
veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område.

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.

Hvornår laves der en lokalplan?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større
udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når
det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer
fra landzone til byzone.
Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. 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 godkendes planen endeligt.
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 godkendt 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.

Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i bestemmelsernes afsnit 15 Retsvirkninger.
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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
Som følge af Aalborg Universitets opsigelse af lejemålet på Sohngårdsholmsvej 55-57 - det tidligere
Teknikum - blev der i efteråret 2015 gennemført en konkurrence i form af et parallelopdrag i et
samarbejde mellem daværende ejer, Freja ejendomme, og Aalborg Kommune. Målet var at indhente
idéer til fremtidig anvendelse og transformation af bebyggelsen (AAU), set i sammenhæng med
naboområdernes byudviklingspotentialer, og set i sammenhæng med det kommende +BUS-tracé,
der kommer til at tangere lokalområdet langs hhv. Sohngårdsholmsvej og Universitetsboulevarden.
AAU-bebyggelsen ligger unikt placeret på én af byens højderygge og som nabo til Den gamle
golfbane og Sohngårdsholmsparken.
Vinderprojektet fra arkitektfirmaet Transform omfatter en idé om at åbne det store parklandskab op,
så det bliver en mere integreret del af bydelen. Grønne kiler og slip mellem bebyggelsen skal
således sikre en bedre tilgængelighed til parken, som er mere synlig, mere inviterende og mere
funktionel end det er tilfældet i dag. Vinderprojektet havde endvidere fokus på, at
udfolde kommunens overordnede vision om at fortætte byen langs vækstaksen og det kommende
+BUS-tracé, se figur 1. Konkret ønskes dette realiseret ved indpasning af højhuse kombineret
med ombygning af dele af den eksisterende bygningsmasse. Højhusene vil endvidere muliggøre en
bedre udnyttelse af områdets unikke udsigtskvaliteter og fremhæve de naturlige landskabsformer.
Jævnfør figur 2.
Som startskud på selve planlægningen gennemførte Aalborg Kommune i efteråret 2016 en fordebat
om den fremtidige byudvikling i Sohngårdsholmsområdet, jf. afsnittet 'Kommuneplan'. De indkomne
synspunkter er vurderet i sammenhæng med den videre bearbejdning af vinderprojektet, som
grundlag for lokalplanlægningen og den mere detaljerede disponering og udformning af området.
Ambitionen bag realisering af Parkby-projektet er samlet set at styrke by- og bylivskvaliteten i
Sohngårdsholmskvarteret. Formålet med lokalplanen er således, at fastlægge rammerne for
omdannelsen, så der skabes et mangfoldigt, kvalitetsfyldt og grønt byområde, som der ikke findes
mage til i kvarteret. I den forbindelse lægges særlig vægt på, at sikre gode opholdsmuligheder for
beboerne samt gode passagemuligheder og forbindelser til parken - til gavn for hele
Sohngårdsholmsområdet.
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Figur 1: Grundens placering set i sammenhæng med vækstaksen og det kommende +BUS-tracé (gul linje).
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Figur 2: Visualisering, der viser principperne for omdannelse af planområdet (Arkitektærmaet TRANSFORM).
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Vejgaard mellem Den gamle golfbane og
Sohngårdsholmsvej, hvorfra der er vejadgang.
Området har siden 1963 - hvor Aalborg Teknikum blev oprettet - været en af hovedbaserne for
Aalborg Universitet (AAU). Det oprindelige bygningskompleks omfatter en 4-længet bebyggelse i 2
etager opført med gule teglstensfacader og flade tage. Bebyggelsen omkranser et bevaringsværdigt
haveanlæg, jf. fotos.
Den øvrige eksisterende bebyggelse omfatter diverse tilbygninger og udvidelser, der løbende er
gennemført i den næsten 50-års periode, hvor der har været undervisning i området. Hele
bygningskomplekset er afstemt – arkitektonisk og materialemæssigt – ift. bebyggelsen fra midten af
1960'erne og syner således som en samlet visuel helhed.
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Området, der ligger i byzone, har et samlet areal på ca. 4,6 ha og er efter universitetets afhændelse
privatejet.

Fotos, der viser karakteren af området, herunder bebyggelse, interne veje samt eksisterende haveanlæg og parkarealer.

Kig ind over lokalplanområdet fra Sohngårdsholmsvej (Google streetview).

Bebyggelsen bindes sammen af et internt stinet samt et flot buet vejforløb flankeret af allétræer,
hvorfra stikveje leder til interne parkeringsarealer. I den nordlige del af området ligger et større
parkeringsareal, der også benyttes af skolerne nord for lokalplanområdet, der har vejadgang
gennem området.
Et af områdets karakteristika er et kuperet landskab med en terrænvariation fra kote ca. 36 i sydvest
(mod Sohngårdsholmsvej) stigende til kote ca. 48 i nordøst (mod Den gamle golfbane). De
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ubebyggede arealer er enten befæstede flader, der anvendes til parkering eller mindre
opholdslommer mellem bebyggelsen. Hertil kommer et større grønt areal i den sydlige del af
området. Arealet har en åben parkpræget karakter, der tegnes af store græsplæner med solitære
træer. Fra Sohngårdsholmsvej er der via det grønne areal i syd kig til den bagvedliggende park, jf.
foto.

Omgivelser
Området er en integreret del af Sohngårdsholmskvarteret, der er kendetegnet, dels af en stor
koncentration af undervisningsfunktioner, og dels af store almennyttige boligområder. Herudover er
Sohngårdsholmsparken og Den gamle golfbane et helt særligt træk.
Områderne nord og syd for lokalplanområdet er udbygget med forskellige undervisningsfunktioner,
herunder Kollegievejens Skole, friskoler og produktionsskole. Længere mod nord er der
kollegieboliger samt Sohngårdsholms Slot, der i dag anvendes til boliger.
Umiddelbart vest for lokalplanområdet ligger etageboligområdet Magisterparken, med boligblokke i
overvejende 3 etager samt et enkeltstående højhus i 13 etager. Endvidere er en ny
hjørnebebyggelse i op til 8 etager under opførelse ved Danalien. Bebyggelsen skal bl.a. understøtte
bylivet omkring den fremtidige +BUS-station.
Længere mod syd - hvor Sohngårdsholmsvej møder Universitetsboulevarden - ligger Grønlands
Torv, der med butikker, servicefunktioner og en markant højhusbebyggelse er et vigtigt
omdrejningspunkt og pejlemærke i bydelen. På hjørnegrunden overfor Grønlands Torv er der
visioner om at fortætte med en punkthusbebyggelse i op til 14-15 etager.
Ved krydset ligger også Aalborghus Gymnasium, ligesom lokaliteten er knudepunkt for kollektiv
trafik - bl.a. rettet mod Universitetsområdet længere mod øst.
Endelig grænser området op til Den gamle Golfbane/Sohngårdsholmsparken, der er et stort
rekreativt og naturmæssigt aktiv for både Vejgaard og Sohngårdsholmsområdet.

Forskellige skoler og undervisningsformål nord for lokalplanområdet (Google streetview).
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Syd for området ligger Grønlands Torv og krydset ved Universitetsboulevarden, der er et vigtigt knudepunkt i bydelen
(Google streetview).

Kig over Den gamle golfbane (Google streetview).
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Lokalplanens indhold
Disponering og struktur
Områdets nye anvendelse fastlægges til boligformål, men med mulighed for i mindre omfang at
indpasse fællesfunktioner samt lette erhvervs- og servicefunktioner til området og kvarteret.
Den eksisterende vejstruktur og dele af det oprindelige bygningskompleks har
været hovedelementer i disponeringen af det nye byområde - Parkbyen. Således er omdannelsen
bygget op omkring bevaring og ombygning af tre af de 4 oprindelige bygningslænger samt
det karakteristiske buede vejforløb i den nordvestlige del af området. Resten af den eksisterende
bebyggelse nedrives.
De frigjorte arealer disponeres med forskellige former for nybyggeri, mens der lægges et
overvejende åbent grønt strøg langs det sydlige skel. Den højeste bebyggelse - tårnhusene
- placeres i de højest beliggende dele af området mod parken, så det sikres, at flest mulige boliger
får del i den unikke udsigt både over park, by og fjord. Mod Sohngårdsholmsvej skal bebyggelsen
være lavere, så den naturligt falder ind i det eksisterende bybillede.
Endelig disponeres området med et grønt netværk af forskellige typer opholdsarealer og
stiforbindelser, som bl.a. sikrer et bedre flow mellem byen og parken og danner den bedst mulige
ramme for et godt hverdagsliv. Jævnfør illustrationsskitsen på figur 3.
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Figur 3: llustrationsskitse, der viser et eksempel på fremtidig disponering af området.

Bebyggelse
Den nye bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne A-N, jf. kortbilag 2. Heraf omfatter
byggefelt J, K og L de tre eksisterende bygningslænger, der bevares og tænkes ombygget til mindre
lejligheder, fx ungdomsboliger og såkaldte stayboliger, dvs. 'familieboliger' til unge under
uddannelse, som kan blive boende efter endt uddannelse. Byggefelt A-I skal rumme den nye
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højhusbebyggelse der er tænkt disponeret til ca. 470 lejligheder, mens byggefelt M og N skal
anvendes til hhv. parkeringshus og en bygning til kontor/fællesfunktioner - sidstnævnte også kaldet
'Hængslet'.
Bebyggelsens samlede omfang i området må ikke overstige 65.000 m2. Dette svarer til en
bebyggelsesprocent på ca. 140.
Højhusbebyggelsen omfatter i alt 9 boligtårne, der opføres med etagetal varierende fra 10-16
etager. Den maksimale bygningshøjde varierer tilsvarende fra 32,5 m til 51,0 m ift. terræn. Det
enkelte tårn er roteret, så der skabes de mest optimale løsninger ift. lys/skygge og udsigter ligesom
rotationen bidrager til at sikre variation og dynamik i bebyggelsen. Tårnenes 'fodaftryk' - svarende til
byggefeltet - udgør ca. 360 m².
I planen lægges særlig vægt på at sikre arkitektonisk variation og -kvalitet i Parkbyen. Dette skal
bl.a. afspejles i bebyggelsens facader og ved arkitektonisk detaljering, herunder opsætning af
altaner og penthouse-løsninger på tårnenes øverste plan.
Principperne for formgivning af tårnhusene ses på volumenstudierne figur 4 og 5.

Figur 4: Volumenstudie set fra Sohngårdsholmsvej med 'Hængslet' i forgrunden - facadematerialer og beplantning er
ikke vist herpå.
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Figur 5: Volumenstudie set fra Den gamle golfbane - facadematerialer og beplantning er ikke vist herpå.

Der lægges også vægt på det visuelle samspil med Sohngårdsholmsparken, hvorfor området skal
gives et markant grønt islæt afspejlet i funktionelle have- og opholdsrum, og hvor beplantningen skal
fortsætte op ad facaderne til tagfladerne. Der stilles bl.a. krav om, at alle etager på tårnhusene
(byggefelt A-I) skal fremtræde med begrønning/beplantning, evt. i form af integrerede plantekummer
på altanerne. De flade tage kan indrettes til taghaver med et markant grønt udtryk.
Materialemæssigt skal tårnenes facader fremstå i blanke tegl. Farverne skal være lyse og lidt
mørkere varme jordfarver inden for nuancer af gul, grå og brun. Herved sikres en god sammenhæng
med de bevarede bygningslænger, der også efter ombygning, primært vil stå i gule tegl (byggefelt
J-L). Jævnfør figur 6 for inspiration til udformning af tårnhusbebyggelsen.
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Figur 6: Referencefotos - inspiration til udformning af tårnhuse

Parkeringshuset og kontor/fælleshuset i byggefelt M og N skal gives deres eget individuelle
formsprog. Parkeringshuset kan opføres i op til 13,6 meters højde med mulighed for parkering på
tagfladen, jf. figur 7. Parkeringshuset skal fremtræde med et markant grønt udtryk på alle flader. Dog
kan facaden mod Sohngårdsholmsvej gives et mere bymæssigt udtryk, så arkitekturen er med til at
sikre et godt visuelt og fysisk samspil med bylivet langs Sohngårdsholmsvej samt sikre inviterende
passagemuligheder gennem bygningen, jf. referencer i pkt. 6.4 i bestemmelserne. Dette bl.a. for at
skabe et naturligt og fleksibelt flow mellem området og den fremtidige +BUS-station.

Figur 7: Visualisering af parkeringshuset set fra Sohngårdsholmsvej.

Kontor/fælleshuset - også kaldet 'Hængslet' - får en meget synlig placering ved ankomst til området.
Derfor skal bygningen gives en unik og skulpturel arkitektur, så den bliver et visuelt pejlemærke i
kvarteret. Bygningen, der kan opføres i op til 10 etager, kan bl.a. sikres identitet gennem markante
skift i materialer og detaljering samt kravene til grundform og skalavariation. Se figur 8 for inspiration
til udformning.
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Figur 8: Eksempler/referencer - inspiration til udformning af 'Hængslet'.

Der er endvidere fastsat bestemmelser omkring skiltning, bygningsbelysning samt udformning af
stueetager og kantzoner. Dette skal bl.a. sikre at bebyggelsen sikres et både æstetisk og funktionelt
møde med det tilstødende byrum - til gavn for beboerne såvel som Parkbyens øvrige brugere.
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Figur 9: Visualisering, der viser den nye Parkby set fra Sohngårdsholmsvej med 'Hængslet' i forgrunden.

Fælles opholdsarealer og grøn struktur
Gode velfungerende opholdsarealer har stor betydning for bokvaliteten, og derfor skal de nye
boliger have adgang til både private og fælles opholdsarealer. Private opholdsarealer etableres som
altaner eller taghaver i tilnytning øverste plan på tårnhusene.
De fælles opholdsarealer etableres på terræn, hvor de i kombination med landskabrummet mod syd
og skovbrynet mod Den gamle golfbane sikrer området et omfattende grønt netværk, der syner som
en naturlig forlængelse af parklandskabet. Med landskabsrummet i syd sikres også en vigtig visuel
forbindelse mellem Sohngårdsholmsvej og parken. Jævnfør Kortbilag 3.
Landskabsrummet skal overvejende fremstå åbent med store græsplæner og enkeltstående træer.
Der kan dog - bl.a. af hensyn til områdets biodiversitet - suppleres med nye variationer af
beplantning, ligesom der kan indpasses landskabstilpassede anlæg til forsinkelse af
regnvand. Indpasning af en artsvarieret og frodig beplantning har særlig betydning i den østlige del
af landskabsrummet, der har en smallere karakter, idet den rekreative stiforbindelse føres mellem
bebyggelsen.
Karakteren af parkby understøttes desuden af en lang række eksisterende træer og beplantninger,
der bevares og integreres i de nyanlagte by- og landskabsrum.
De fælles opholdsarealer udformes og indrettes med henblik på at sikre god opholdskvalitet og
inventar - såvel af rekreativ som aktiv karakter. Arealerne skal overvejende være grønne, men kan
også delvist indrettes med befæstede - mere urbane - flader.
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Grundet områdets særlige landskabskarakter lægges vægt på at bevare det eksisterende terræn.
Der stilles således særlige krav til terrænregulering ifm. byggeri og anlæg.

Figur 10: Visualisering, der viser et eksempel på indretning af friarealer mellem bebyggelsen.

Veje, stier og parkering
Vejadgang til området skal fortsat ske fra Sohngårdsholmsvej, men med realiseringen af
+BUS-tracéet og de deraf nødvendige ændringer af vejprofilet, etableres der en ny signalreguleret
vejtilslutning. Vejtilslutningen etableres længere mod syd og den eksisterende vejtilslutning
nedlægges, jf. kortbilag 2. Dog opretholdes vejadgang til Regionens ejendom i områdets sydvestlige
hjørne via ny tilslutning til stamvejen.
Den interne færdsel - herunder også trafik til skolerne mod nord - afvikles via den eksisterende
fordelingsvej, der på en delstrækning omlægges og forlænges frem til den nye vejtilslutning. Den
præcise udformning af vejforlængelsen fastlægges i en senere detailfase, hvorfor vejudlægget er
udlagt med god rummelighed, jf. kortbilag 2.
Til stamvejen kobles en række decentrale færdselsarealer, der skal fungere som ankomstrum til de
forskellige boliggrupper. Ankomstrummene udformes efter 'Shared space' princippet (jf. pkt. 8.3)
og anlægges med varierede belægningstyper som asfalt, fliser, grus, græsarmering, som markerer
de forskellige zoner i byrummet. I løsningerne integreres også mindre opholdslommer og forarealer,
som kan sikre en harmonisk overgang til bebyggelsens kantzoner og de fælles opholdsarealer - jf.
princippet på Kortbilag 4.
Et veludbygget stisystem er afgørende for at kunne forløse områdets attraktioner og grønne
kvaliteter og sampillet med det omgivende byområde. Der skal derfor etableres en række primære
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stiforbindelser af enten rekreativ karakter eller til sikring af de bløde trafikanter. I den sammenhæng
etableres der en ny cykel/gangsti langs med den interne stamvej samt stipassager gennem
parkeringshuset, som leder direkte til +BUS-stationen. Cykel/gangstien er midlertidigt tænkt som
skolevej for bløde trafikanter til skolerne mod nord. Hensigten er, at forbindelsen på sigt aflastes ved
sikring af nye stiforbindelser til +BUS-stationen ved Danalien.
Herudover indrettes en lang række øvrige stier, som binder området sammen på kryds og tværs.
Den primære del af parkeringen skal ske i det nye parkeringshus i områdets nordvestlige hjørne.
Resten af parkeringen etableres dels som parkeringspladser, dels som en integreret del af shared
space-arealerne og udføres med græsarmering eller lignende permeabel belægning. Da Parkbyen
ligger i tæt tilknytning til +BUS-tracéet forventes det, at en væsentlig del af beboerne og brugerne vil
benytte kollektiv trafik. Således anvendes en reduceret parkeringsnorm (se pkt. 8.5), som med den
aktuelle disponering af bebyggelsen vil kræve etablering af ca. 498 p-pladser. Heraf etableres den
primære andel på ca. 300 pladser i parkeringshuset og resten på terræn. I løsningen er indregnet
50% dobbeltudnyttelse af parkeringsfaciliteter til byggefelt N - 'Hængslet'.
Herudover skal der etableres cykelparkering ligeledes i bebyggelse eller på terræn.
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Sammenhæng med anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen 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.
Der er udarbejdet en miljørapport for lokalplanen. I miljørapporten beskrives, hvordan planens
realisering forventes at påvirke miljøet inden for afgrænsede temaer, og hvordan planens
miljøpåvirkninger skal overvåges.
Miljørapporten findes i afsnittet "Miljørapport", som kan ses sammen med planen.

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.
Da lokalplanen muliggør anlæg på Bilag 2 i ovennævnte lov skal der - når det endelige bygge- eller
anlægsprojektet er kendt - ske ansøgning og udføres screening for at afgøre, om projektet har en
væsentlig indvirkning på miljøet og derfor skal miljøkonsekvensvurderes.

EF-Habitatdirektivet
Habitatdirektivet handler om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
Natura 2000-områder
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.
Lokalplanområdet ligger i udbygget byområde i den centrale del af Aalborg. Nærmeste Natura
2000-område - område nr. 15 "Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal" - ligger ca. 7,5 km
nordvest for lokalplanområdet. Grundet afstanden vurderes det, at en planlægning for området til
blandede bymæssige anvendelser med mulighed for nybyggeri samt om- og tilbygning, hverken i sig

Side 19

Forslag

Lokalplan 4-1-115

selv eller sammen med andre planer og programmer vil kunne påvirke Natura 2000-området.
Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række
dyr og planter overalt i landet. De arter, der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af
habitatdirektivets bilag IV.
Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter, opført på Habitatdirektivets
bilag IV. Arealet er et fuldt udbygget byområde med mindre interne haver og opholdsrum . Det
vurderes derfor, at arealet ikke opfylder betingelserne som yngle- eller rasteområde for arter på
Habitatdirektivets bilag IV.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinjer for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 4.1.O8 'Sohngårdsholmsvej', som
udlægger området til offentlige formål.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg 4.050, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem
lokalplan og kommuneplan.
Tillæg 4.050's ændringer af kommuneplanen berører:
-By- og bydelsbeskrivelsen for Vejgård, der er tilføjet et nyt afsnit 'Sohngårdsholmskvarteret' og
opdateret mht. kommende +BUS.
-Kommuneplanens retningslinje 5.1.3 Højhuse, der er opdateret med Parkbyens område som
potentielt højhusområde.
-Eksisterende rammeområde 4.1.O8 Sohngårdsholmsvej underopdeles fremadrettet i 3 rammer:
4.1.O8 Borgmester Jørgensens Vej, 4.1.B12 Sohngårdsholmsvej (lokalplanområdet) samt 4.1.O11
Kollegievej.
-Hovedanvendelsen af lokalplanområdet (rammeområde 4.1.B12) ændres til boligformål og
byggemulighederne ændres ift. bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde. Endvidere
fastlægges rammebestemmelser omkring arkitektur, bevaring, grøn struktur samt stiforbindelser.
Kommuneplanens hovedstruktur
Jævnfør Vision 2025 ønsker Aalborg kommune at koncentrere byens vækst i vækstaksen og langs
det kommende +BUS-tracé. Kommuneplanens hovedstruktur beskriver bl.a., at byudvikling i Aalborg
først og fremmest skal ske inden for eksisterende grænser via fortætning og omdannelse. Der skal
udvikles et varieret og fleksibelt udbud af gode boliger og bomiljøer med fokus på bæredygtighed
samt sikring af grønne forbindelser og -interesser. Den foreslåede planlægning er i
overensstemmelse med dette.
Fordebat om byudvikling i Sohngårdsholmsområdet
Der blev i efteråret 2016 gennemført en fordebat for en større del af det byområde, som forslaget til
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den nye parkby ligger i. Med debatten bad kommunen bl.a. om synspunkter ift. hvad der skal ske
med den tidligere AAU-bebyggelse, muligheden for flere højhuse, hvordan de nærliggende parker
kan blive et endnu større aktiv for de tilgrænsende byområder og hvad der skal til, for at transport
med bus og cykel bliver et godt alternativ til bilen.
Der indkom i alt 19 synspunkter, heraf adresserede de 8 af synspunkterne sig til idéen om at
fortætte med højhuse/boliger på arealet med den tidligere AAU-bebyggelse. Der kom synspunkter
både for og imod højhuse på dette sted i kanten af parkerne. Specifikt udtrykte naboskolerne
bekymring for de trafikale konsekvenser af flere boliger, herunder parkeringsudfordringer.
De indkomne synspunkter er indgået ifm. det videre planlægningsarbejde for Parkbyen. Herunder er
der indledt en dialog mellem naboskolerne og den private ejer, som i mellemtiden har erhvervet
AAU-bebyggelsen. Dialogen er konkret mundet ud i aftaler vedrørende fremtidige
parkeringsmuligheder for skolerne i et forslag til et nyt parkeringshus til Parkbyens beboere.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er delvist omfattet af den eksisterende Byplanvedtægt nr. 13 'for et område i
Aalborg og Sønder Tranders kommuner beliggende nord for Th. Sauers Vej mellem
Sohngårdsholmsvej og den projekterede motorvej'.
Planen ophæves inden for det område, som er omfattet af nærværende lokalplan, i forbindelse med
byrådets endelige godkendelse af Lokalplan 4-1-115.

De kystnære dele af byzonen
Af Planlovens § 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der
vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger
væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en
begrundelse herfor.
Lokalplanområdet ligger ca. 2,3 km fra kysten. Det planlagte højhusbyggeri - maks. 16 etager/maks.
51 meter - afviger væsentligt fra den generelle bygningsskala i området og vil grundet placeringen
på Sohngårdsholmsbakken være synligt fra kysten og den øvrige by - også over længere afstande.
Der er derfor udarbejdet følgende visualiseringer af projektet for at afdække den visuelle
påvirkning ift. kystlandskabet.
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Visualiseringer/skylinestudier af den nye Parkby set fra Limfjorden/havnefronten.

Den planlagte højhusbebyggelse er synlig fra dele af kysten, men med størst synlighed fra
Limfjordsbroen. Visualiseringerne viser imidlertid, at bebyggelsen ikke 'stikker ud' set ift. den
generelle byprofil, hvor mange af havnefrontens bygninger tegner den højeste del af byens skyline.
På den baggrund vurderes det, at indpasning af Parkbyen ikke vil have en negativ indvirkning på
kystlandskabet.
En nærmere redegørelse for projektets generelle visuelle indvirkning mv. fremgår af den tilhørende
miljørapport.
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Tilladelser eller dispensationer i medfør af 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).

Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3
Lokalplanområdet omfatter ikke beskyttet natur, men grænser op til større arealer med overdrev på
Den gamle golfbane.

Arkæologi
Hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder skal arbejdet standses i det omfang det
berører fortidsmindet, og fundet straks meldes til Aalborg Historiske Museum, jf. Museumsloven.
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, i henhold til Museumslovens
§ 25, anmode Aalborg Historiske Museum om at tage stilling til hvorvidt arbejdet vil berøre
væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå, inden en tidsfrist på 4 uger, komme med en udtalelse
om dette.
Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens
udgiften til en eventuel større forundersøgelsen afholdes af bygherren eller den, for hvis regning
jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.

Fredede arealer
Der er ikke fredede arealer i området.
I forbindelse med fordebatten om byudvikling i Sohngårdsholmsområdet efteråret 2016, indkom der
bl.a. forslag om fredning af Sohngårdsholmsparken og Den gamle golfbane, som er nabo til
lokalplanområdet. En eventuel fredning vil ikke indvirke på mulighederne for byomdannelse, jf.
denne lokalplan.

Jordforurening
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.
I 2008 blev begrebet områdeklassificering indført i Jordforureningsloven. Områdeklassificering
omfatter de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Som udgangspunkt er al jord indenfor
byzone klassificeret som muligt lettere forurenet.
I praksis betyder områdeklassificering, at grundejeren har pligt til at undersøge jorden, inden den
køres bort fra en områdeklassificerede ejendom og at jordflytning skal anmeldes til kommunen.
Formålet med dette er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer.
Man finder kortet med de områdeklassificerede grunde via kommunens
hjemmeside www.aalborg.dk.

Grundvandsbeskyttelse
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Området er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og
indvindingsoplande til almene vandværker.

Støj
Ved nybyggeri eller ændret anvendelse i lokalplanområdet skal det sikres, at Miljøstyrelsens
grænseværdier for hhv. trafikstøj og erhvervsstøj kan overholdes.
Området ligger i tæt tilknytning til Sohngårdsholmsvej, der er en del af korridoren for +BUS, og
påvirkes af støj fra vejtrafikken. Der vil endvidere være en støjmæssig påvirkning fra den interne
fordelingsvej, som bl.a. leder trafik til parkeringshuset samt friskolerne nord for området.
I den tilhørende miljørapport er der redegjort nærmere for de støjmæssige forhold samt beskrevet
aktuelle løsninger for afværgeforanstaltninger.
Lokalplanområdet ligger i det centrale byområde, der er præget af blandede byfunktioner. Der er
imidlertid ikke særligt støjende erhvervsfunktioner o.l. i eller i umiddelbar nærhed
af lokalplanområdet. Indpasning af eventuelle fremtidige erhvervsfunktioner i området (byggefelt N)
skal ske under hensyntagen til eventuel støjmæssig påvirkning.
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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 udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan have betydning for
bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og
mangler i oversigten og på eventuelle kortbilag.
Matr.nr. 1ace og 1alf, Sohngårdsholms Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 24.4. 1897
Titel: Dok om forbud mod cementfabrik
Påtaleberettiget: Aalborg Portland A/S
Matr.nr. 1ace, Sohngårdsholms Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 20.12. 1965
Titel: Dok om oversigtsarealer mv
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 1ace, Sohngårdsholms Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 15.7. 1981
Titel: Dok om færdselsret mv
Påtaleberettiget: Ejer af matr. nr. 1zb
Matr.nr. 1ace, Sohngårdsholms Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 14.01. 2000
Titel: Dok om fiberkabel mm vedr 16AG
Påtaleberettiget: Tele Danmark
Matr.nr. 1ace, Sohngårdsholms Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 22.3. 2011
Titel: Dok om opstilling af bycykelstation
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
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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 primært anvendes til boligformål og sekundært til blandede bymæssige formål,
at bebyggelsen skaleres og disponeres i et godt internt samspil med det naturlige terræn og den
tilstødende park (Den gamle golfbane),
at området fremtræder med stor bygningsmæssig variation, hvor nybyggeri integreres med dele
af den eksisterende bebyggelse,
at der ved nybyggeri såvel som omdannelse og renovering af den eksisterende bebyggelse
sikres kvalitet og nutidige arkitektoniske løsninger,
at der ved indpasning af højhuse er særlig fokus på at sikre et kvalitetsfyldt samspil
med omgivelserne og forebygge genevirkning,
at området indrettes med fælles opholdsarealer og mødesteder for beboerne såvel som
rekreative arealer for hele bydelen,
at både bebyggelse og friarealer gives et markant grønt præg, der afspejler et tæt visuelt og
funktionelt samspil med parken og understøtter karakteren af Parkby, herunder respekterer
bevaringsværdig beplantning,
at der etableres gode stiforbindelser og mulighed for flow mellem parken og det omkringliggende
byområde,
at hovedparten af områdets parkering afvikles i parkeringshus, og
at området vejbetjenes fra Sohngårdsholmsvej.
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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
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse
Delområdets hovedanvendelse er boliger og rekreative formål.
Inden for delområdet må der være følgende anvendelser, såfremt det er foreneligt med
hovedanvendelsen:
Etageboliger
Butikslignende formål
Restaurant o.l.
Klinikker mv.
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg (Parkeringshus)
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-2, se Bilag 0.
Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Ingen bestemmelser.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens omfang
Det samlede antal etagemeter inden for lokalplanområdet må ikke overstige 65.000 m2.
Det maksimale etageareal fordeles på de enkelte byggefelter som følger:
Byggefelt A: Maks. 3.850 m2
Byggefelt B: Maks. 3.500 m2
Byggefelt C: Maks. 4.550 m2
Byggefelt D: Maks. 4.550 m2
Byggefelt E: Maks. 5.650 m2
Byggefelt F: Maks. 5.650 m2
Byggefelt G: Maks. 4.200 m2
Byggefelt H: Maks. 5.300 m2
Byggefelt I: Maks. 3.500 m2
Byggefelt J, K og L (Ombygning): Samlet 7.200 m2
Byggefelt M (Parkeringshus): Maks. 10.500 m2
Byggefelt N (Kontor/fællesfunktioner): Maks. 4.500 m2
Ad 5.1
Dette svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 140 for det samlede lokalplanområde. Eksisterende
bebyggelse udgør ca. 7.000 m².

5.2 Bebyggelsens placering
Ny bebyggelse samt om- og tilbygning skal placeres inden for byggefelterne A-N vist på kortbilag 2.
Byggefelterne - undtaget byggefelt N - angiver bygningens grundareal og maksimale udstrækning
ved terræn. Byggefelterne til tårnhusene (byggefelt A-I) er udlagt med en størrelse på 18,6x19,5 m.
For byggefelt A-I kan der fra stueplan og opefter ske overskridelse af byggefeltet på indtil 1,5 m
alene ved opsætning af altaner.
For byggefelt N gælder, at bygningens fodaftryk ikke må overstige 500 m2 og at fodaftrykket
skal udformes i henhold til den arkitektoniske vision beskrevet i pkt. 6.5, ligesom bygningen skal
roteres, så facaden ikke ligger parallelt med den eksisterende bebyggelse.
For byggefelt N gælder endvidere, at byggefeltet kun kan udnyttes i det omfang det ikke skal
anvendes til fordelingsvej, jf. pkt. 8.2 og Kortbilag 2. Tillige skal der fra bebyggelsen altid sikres en
afstand på min. 2 m til vej- og stiarealer.
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Mindre sekundære bygninger/tekniske installationer - fx cykelskure, miljøstationer, elevatorer,
brandtrapper, anlæg til affald, der er nødvendige for områdets funktion - kan placeres uden for
byggefelterne. Dette dog under hensyntagen til områdets overordnede indretning.

Princip for placering og omfang af ny og eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet.

5.3 Etager og bygningshøjder
Nybyggeri samt om- og tilbygning skal udføres med følgende maksimale etageantal og
bygningshøjder plus eventuelle tekniske installationer på tag (fx ventilation, elevatorskakt o.l.) inden
for det enkelte byggefelt, jf. kortbilag 2:
Byggefelt A: Maks. 11 etager / 35,5 meter
Byggefelt B: Maks. 10 etager / 32,5 meter
Byggefelt C: Maks. 13 etager / 42,0 meter
Byggefelt D: Maks. 13 etager / 42,0 meter
Byggefelt E: Maks. 16 etager / 51,0 meter
Byggefelt F: Maks. 16 etager / 51,0 meter
Byggefelt G: Maks. 12 etager / 38,5 meter
Byggefelt H: Maks. 15 etager / 48,0 meter
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Byggefelt I: Maks. 10 etager / 32,5 meter
Byggefelt J og L (Ombygning): Maks. 2 etager / 8,5 meter
Byggefelt K (Ombygning): Maks. 2 etager + parterre / 8,5 meter
Byggefelt M (P-hus): Maks. 13,6 meter
Byggefelt N (Kontor/fællesfunktioner): Maks. 10 etager / 39,0 meter
Bygningshøjder måles fra eksisterende naturligt terræn for det enkelte byggefelt.
Ad 5.3
Eksisterende bebyggelse i byggefelt J, K og L skal bevares, hvorfor byggefelterne anses for fuldt
udnyttede.
Ved brand o.l. kan bebyggelsen genopføres i samme skala og omfang inden for de respektive
byggefelter.

5.4 Tagetager
Af hensyn til områdets visuelle udtryk og den arkitektoniske variation, må øverste etage i byggefelt
A-I maksimalt udgøre 60% af tagfladen. Jf. figuren med bygningsvoluminer i pkt. 5.2.
Den resterende del af tagfladen kan indrettes til taghaver/opholdsarealer. Jævnfør endvidere pkt.
6.10.

5.5 Facadebyggelinje
Bebyggelse i byggefelt M - parkeringshuset - skal placeres med facade i den på kortbilag 2 viste
byggelinje.
Ad 5.5
Bestemmelsen skal sikre, at parkeringshuset får et både synligt og aktivt samspil
med Sohngårdsholmsvej øvrige randbebyggelse og -beplantning. Samtidig vil huset fungere som
'støttepunkt' for bløde trafikanter fra området, som skal videre til +BUS-stationen eller videre ad
cykelstinettet.

5.6 Nedrivning
Der kan ske nedrivning af de på kortbilag 2 viste bygninger og bygningsdele.

5.7 Stueetager
For tårnhusbebyggelsen (byggefelt A-I) tænkes stueetagen udført med entrefunktioner og uden
direkte adgang til boliger, jf. principskitsen.
Stueetagen på ny bebyggelse i byggefelt N skal udføres med en højde på mindst 3,6 m målt fra
overkant af gulv til underkant af loft.
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Princip for udformning af stueetagen i byggefelt A-I.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Overordnede bestemmelser
Der lægges vægt på, at nybyggeri har et højt arkitektonisk kvalitetsniveau og afspejler områdets
unikke og høje beliggenhed ved Den gamle golfbane og Sohngårdsholmsparken.
Blandt andet sættes der fokus på, at der gennem højhusbebyggelsens formsprog og materialevalg
sikres et godt visuelt samspil ift. de landskabelige og grønne kvaliteter i parken og understøtter
områdets oprindelige karakter som helstøbt 'parkby'.
Mod Sohngårdsholmsvej ønskes sikret, at nybyggeri bliver et visuelt pejlemærke i bydelen, og hvor
arkitekturen bidrager til et aktivt byliv.
Materialer til bygningsfacader må ikke virke reflekterende eller give blændingsgener for
omgivelserne.

6.2 Formsprog og materialer (Byggefelt A-I)
Højhusbebyggelsen i byggefelt A-I skal fremstå som en visuel helhed bundet sammen af et
beslægtet materiale- og farvevalg og arkitektoniske fællestræk i form af påhængte altaner
og integrering af facadebegrønning. For udformning af facadebegrønning og altaner henvises til pkt.
6.7 og 6.10.
Samtidig gives mulighed for at skabe en behersket variation i bebyggelsen, gennem brug af
facadeforskydninger, karnapper, eller ved mindre farve-, struktur- eller materialeskift.
Facader skal fremstå i blanke tegl. Bygningsdetaljer og mindre bygningsdele - fx altaner, terrasser,
vindafskærmning, vinduer og døre - kan endvidere udføres i metal, træ og glas.
Farvemæssigt skal bebyggelsen overvejende fremtræde i varme lyse og lidt mørkere nuancer af gul,
grå og brun. Der kan kun i begrænset omfang anvendes kontrastfarver.
Tage skal syne flade, og til tagdækning skal anvendes tagpap, metalplade eller 'grønt' tag (mos
sedum, græstørv o.l.). Mindre tagpartier eller tag på mindre bygningsdele kan endvidere dækkes
med glas.
Ved valg af materialer skal der lægges vægt på materialernes stoflighed, patineringsevne og
holdbarhed.
For inspiration til materialevalg og arkitektur henvises til efterfølgende referencer samt figur 6 i
redegørelsen.
Ved opførelse af højhusbebyggelse er der risiko for, at der opstår uheldige vindpåvirkninger- både
ved foden af huset og op langs facaden. Til modvirkning heraf skal bygningerne designes med "ru"
former og overflader, fx altaner, forskydninger i bygningskroppen, facadebeplantning samt ujævne
eller perforerede facadematerialer.
For udformning af basen/kantzoner henvises til pkt. 6.8.

Side 36

Forslag

Lokalplan 4-1-115

Referencer - inspiration til materialer og farver for nybyggeri.

Ad 6.2
Bygningsoverflader i blanke tegl skal fremstå karakterfulde med stor stoflighed i teglstenen (som fx
blødstrøgne). Bygningsoverfladerne må ikke fremstå 'spættede'.
Højhusprojekter (bygninger over 35 meter og/eller 10 etager) skal analyseres og vurderes i henhold
til bygherrevejledningen (se kommuneplanens retningslinje 5.1.3). Blandt andet for at belyse
projektets arkitektoniske og byplanmæssige indpasning i byen og det nære område, samt vind- og
skyggevirkninger. Vurderingen skal danne grundlag for politisk stillingtagen til projektet.

6.3 Ombygning (Byggefelt J-L)
Den eksisterende bebyggelse forudsættes omdannet til boliger inden for de eksisterende
bygningsmæssige rammer og i overensstemmelse med det oprindelige bygningudtryk.
Der gives mulighed for, at der i forbindelse med ombygningen udføres nødvendige arkitektoniske
ændringer af facader og evt. tagkonstruktion - fx udskiftning af facadepartier, indpasning af altaner,
markering af indgangspartier o.l.
Bebyggelsens tage skal efter ombygning fortsat syne flade. Til tagdækning skal anvendes tagpap,
metalplade eller grønt tag (mos sedum o.l.). Mindre tagpartier kan endvidere dækkes med glas.
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Som primært facademateriale skal anvendes blanke teglsten, mens der som supplerende
facadematerialer kan anvendes puds, beton, fibercement, træ, metal og glas. Endelig kan facaderne
begrønnes.
Farvemæssigt skal bygningsændringer fremtræde i varme lyse og lidt mørkere nuancer af gul, grå
og brun, som ikke kontrasterer til de eksisterende gule teglstensfacader. Der kan kun i begrænset
omfang anvendes kontrastfarver.

6.4 Formsprog og materialer (Byggefelt M - Parkeringshuset)
Parkeringshuset skal som hovedprincip fremstå som en lys og let konstruktion, udført i kombination
med en karakterfuld beplantning på og langs facaderne, inkl. tagets 'facade'.
Det skal sikres at bygningen tilfører kvalitet til det samlede bebyggelsesmiljø. I den forbindelse skal
bygningens store skala nedbrydes ved at underopdele facaderne, fx i form af en forfinet
lamelstruktur eller som facadeelementer med perforering eller en tydelig reliefvirkning.
Underopdelingen skal desuden muliggøre, at lyset inde fra bygningen spreder sig ud og videregiver
en tryg grundbelysning til de nære omgivelser.
Facaden mod Sohngårdsholmsvej skal gives særlig opmærksomhed ift at sikre et godt samspil med
det tilstødende gaderum, såvel visuelt som funktionelt. Der lægges vægt på at bygningens arkitektur
inviterer til flow gennem og langs med bygningen.
Materialerne kan fx være metal, træ, beton eller tegl.
Farvemæssigt skal parkeringshuset - i tråd med øvrig bebyggelse - fremtræde i varme lyse og lidt
mørkere nuancer af gul, grå og brun. Der kan kun i begrænset omfang anvendes kontrastfarver.
For inspiration til udformning af P-huset henvises til de efterfølgende referencer.
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Referencer - inspiration til udformning og begrønning af P-hus.

6.5 Formsprog og materialer (Byggefelt N - 'Hængslet')
Ny bebyggelse skal gives et særligt skulpturelt udtryk og udgøre et visuelt pejlemærke ved indkørsel
til Parkbyen. Bygningen skal såvel arkitektonisk som materialemæssigt adskille sig fra Parkbyens
øvrige tegl-bebyggelse.
Det skulpturelle udtryk skal understøttes gennem et bygningsprincip, hvor bygningskroppen er
roteret (se pkt. 5.2) og fremstår med indskæringer (jf. efterfølgende modelskitser og Kortbilag 4).
Det særlige formgivningsmæssig karakteristika kan understøttes yderligere, eksempelvis ved
synlige etageforskydninger, udkragende altaner o.lign, der medvirker til at understrege en
karakteristisk horisontal lagdeling. Endvidere skal stueetagen udformes, så den visuelt fremtræder
mindre end de ovenliggende etager. Dette kan fx ske ved indpasning af strategisk
placerede indsnit eller passager samt ved brug af transparente facader o.l.
Facader skal fremstå som en kombination af pladebeklædning i metal og transparent ufarvet glas.
Mindre dele af facaden kan endvidere fremtræde med træbeklædning.
Farvemæssigt skal bebyggelsen fremtræde i en varm rødbrun nuance.
Tage skal syne flade, og til tagdækning skal anvendes tagpap, metalplade eller 'grønt' tag (mos
sedum, græstørv o.l.). Mindre tagpartier eller tag på mindre bygningsdele kan endvidere dækkes
med glas.
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Ved valg af materialer skal der lægges vægt på materialernes stoflighed, patineringsevne og
holdbarhed.

Modelskitser - inspiration til skulpturel udformning af 'Hængslet'.

6.6 Sekundære bygninger og anlæg
Overflader og farver på sekundære bygninger og anlæg som cykel- og redskabsskure,
miljøstationer, mindre teknikbygninger o.l. samt bebyggelse i kantzone skal harmonere med
bebyggelsen i øvrigt.

6.7 Begrønning af facader
Facader på tårnhusene (byggefelt A-I) skal på alle etager fremtræde med beplantning/begrønning fx i form af indbyggede plantekasser på altanerne - som visuelt understøtter bebyggelsens 'parkbykarakter' og kan medvirke til at skabe et frodigt nærmiljø omkring bygningerne. Jævnfør
referencefotos.

Referencer - inspiration til udformning af facadebegrønning.
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6.8 Kantzoner
Bebyggelse i byggefelt A-I skal indrettes med 3-4 m kantzone, mens byggefelt N
(kontor/fællesfunktioner) så vidt muligt skal indrettes med 2-3 m kantzone.
I byggefelt A-I etableres kantzonerne uden funktionel tilknytning til boligerne, men vil medvirke til at
'aktivere' en eventuel ekstra høj stueetage. Jævnfør principper nedenunder.
I byggefelt N udformes kantzonen som et aktivt samspil med funktionerne i bebyggelsens stueplan,
fx med adgang via trapper, plint eller terrasser til ophold, udeservering mv.

Principper for indretning af kantzoner omkring tårnhusbebyggelsen (byggefelt A-I).

Ad 6.8
Kantzonen formidler overgangen mellem byrum og bygning og kan generelt bruges til eksempelvis
opholdsfaciliteter, beplantning, cykelparkering, læmulighed/vindafskærmning.

6.9 Skiltning
Skiltning i området generelt må kun være i form af almindelig navne- og nummerskiltning samt
mindre henvisnings- og orienteringsskilte.
Skiltning ved erhvervs- og fællesfunktioner i byggefelt N - 'Hængslet' - må desuden være i form af
facadeskiltning med navn og logo. Der må opsættes maks. 2 facadeskilte pr. virksomhed.
Facadeskilte skal afstemmes mht. størrelse, placering og udformning, så der skabes en god balance
i det samlede facadeudtryk.
Der må endvidere opsættes ét fritstående fællesskilt i forbindelse med indkørslen fra
Sohngårdsholmsvej. Skiltet skal være vertikalt og må maks. være 1 x 3 m. Skiltet skal endvidere
udformes i tråd med områdets øvrige skiltning.
Tekster og logoer må lyse eller belyses, men skal være uden genevirkning for omgivelserne.
Ad 6.9
For inspiration til udformning og opsætning af skilte i området henvises til Aalborg Kommunes
vejledning - "Brug byen" - Vejledning for skilte, gader og pladser.
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6.10 Private opholdsarealer
Boliger skal opføres med altaner eller terrasser til privat ophold.
Terrasser skal have et overvejende grønt præg.
Altaner på højhusbebyggelse i byggefelt A-I skal - af arkitektoniske hensyn - primært udføres som
påhængte altaner med et 'let' udtryk, fx som spinkle metalkonstruktioner beklædt med metalplade,
glas mv. - se referencefotos. Altaner kan endvidere udføres med indbyggede plantekasser til sikring
af det grønne udtryk på tårnhusenes boligfacader, jf. pkt. 6.7.
Der kan i mindre omfang anvendes løsninger med franske altaner og indeliggende altaner, fx som
bidrag til at sikre et varieret og individuelt bygningsudtryk.

Referencer - inspiration til udformning af altaner.

6.11 Bygningsbelysning
Særlige bygninger og bygningsdele kan evt. belyses eller markeres med effektbelysning. Dette kan
fx ske som spotbelysning nedfældet i den omgivende belægning/terræn eller integreret i tag- eller
facadekonstruktioner.

Side 42

Forslag

Lokalplan 4-1-115

Der skal sikres særlig opmærksomhed ift. belysning af parkeringshuset, så dette døgnet rundt virker
imødekommende og trygt at færdes i og ved. Dette kan sikres ved kombination af indendørs og
udendørs belysning. Belysning kan endvidere anvendes som et arkitektonisk element.
Bygningsbelysning må ikke virke generende for trafikken eller omgivelserne i øvrigt.

6.12 Tekniske installationer og anlæg
Tekniske anlæg og installationer - fx ventilation, elevatorer o.l. - skal fremstå som integrerede dele af
bebyggelsens arkitektur.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Overordnede bestemmelser
Lokalplanområdets image som parkby skal understøttes af et markant grønt netværk af offentlig
tilgængelige og private opholdsarealer samt grønne vej- og stiforløb, jf. principperne på kortbilag 4.
Der skal etableres udendørs ophold for beboere og brugere i området - både som fællesarealer og
som private opholdsarealer. Boliger skal have et udendørs opholdsareal svarende til min. 15% af
etagearealet. For udformning af private opholdsarealer henvises til pkt. 6.10.
Udendørs opholdsarealer skal disponeres så beboerne/brugerne sikres kvalitetsfyldte uderum, hvor
der bl.a. er taget højde for sol, vind og støj, og hvor forskellige typer beplantning indpasses med
henblik på at tilføre variation og rumskabende effekt.
Ny beplantning skal overvejende være egnstypiske plantearter - gerne i forskellige variationer og i
flere lag af hensyn til biodiversiteten.
Inventar (bænke, borde, belysning, cykelstativer, legeredskaber mv.) og belægninger skal udformes
og placeres ud fra en helhedsbetragtning omkring funktion og komfort samt under hensyntagen til
karakteren og funktionen af den tilstødende bebyggelse.
Opholdsarealer på terræn kan endvidere indrettes med henblik på forsinkelse og fordampning af
regnvand (LAR-løsninger - Lokal Afledning af Regnvand).
Fælles opholdsarealer på terræn skal udformes så de i videst muligt omfang tilgodeser
adgangsforhold for handicappede.

7.2 Landskabsrum
Den sydlige del af området skal bevares som et overvejende åbent landskabsrum, der er den
primære rekreative forbindelse mellem Sohngårdsholmsvej og Den gamle golfbane og er således af
stor funktionel betydning for hele bydelen.
Landskabsrummet skal som hovedprincip fremtræde med parkkarakter i form af græsplæner med
enkeltstående træer kombineret med mindre grupper af beplantning. Den rekreative forbindelse
mellem Sohngårdsholmvej og Den gamle golfbane skal være en sammenhængende grøn rekreativ
forbindelse, udelukkende for bløde trafikanter og med frodig og varieret beplantning, der leder
brugerne gennem området mod parken og omvendt, jf. kortbilag 3 og 4
Af hensyn til dyre og planteliv samt områdets rekreative kvalitet kan der suppleres med nye
variationer af beplantning samt regnvandsbassiner o.l. Naturlige lavninger i området kan med fordel
anvendes til regnvandssøer, anlægges som selvstændig natur eller som grønne rekreative rum eller
græsflader til boldspil o.l., som periodisk tåler oversvømmelse. Jævnfør endvidere pkt. 9.3.
For bevaringsværdige træer og beplantninger henvises til pkt. 7.4.

7.3 Fælles opholdsarealer
Der indrettes fælles opholdsarealer på terræn mellem bebyggelserne, jf. kortbilag 3.
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Arealerne skal overvejende fremtræde grønne, fx i form af græsplæne med træer, buske, blomster
mv. og evt. faciliteter for leg, ophold og anden rekreation. Dele af arealerne kan i mindre omfang
befæstes, men under hensyntagen til LAR-løsninger og skybrudssikring.
Nogle af de fælles opholdsarealer kan anlægges med en åben beplantning med en ekstensivt plejet
karakter, fx som naturgræs eller engareal.
For inspiration til udformning af fælles opholdsarealer henvises til de efterfølgende referencefotos.

Referencer - opholdsarealer som grønne mødesteder og ramme for leg og aktivitet.
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Referencer - eksempler på mere åbne opholdsarealer med naturpræg.

7.4 Bevaringsværdig beplantning
Hvor det er muligt skal den eksisterende træbeplantning bevares, herunder en del
af allétræsbeplantningen langs Sohngårdsholmsvej og den interne stamvej a-b. Træerne skal
indarbejdes i de individuelle løsninger for færdsels- og friarealer.
Herudover skal den eksisterende læhegnsbeplantning mod øst bevares som en del af det samlede
plantebælte, så der sikres en frodig og naturlig overgang til Den gamle golfbane. Efter aftale med
Aalborg Kommune gives der mulighed for at åbne beplantningen op, for at give plads til trampestier.
Åbningerne vil samtidig skabe bedre visuel og funktionel kontakt mellem bebyggelsen og parken, jf.
kortbilag 4.
Endelig skal det eksisterende haveanlæg i hjertet af det eksisterende bygningskompleks (byggefelt
J-L) bevares i sit hovedprincip, jf. foto.
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Det bevaringsværdige haveanlæg.

Bevaringsværdige træer og beplantninger fremgår af kortbilag 3.
Ved uforudsete konflikter ift. bebyggelse, lednings- og forsyningsanlæg samt terrænregulering o.l.
kan bevaringsværdig beplantning - både enkeltstående træer og sammenhængende beplantninger efter tilladelse fra Aalborg Kommune fjernes. Dette sker typisk efter nærmere aftale om
erstatningsbeplantning.
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Bevaringsværdig allébeplantning langs den interne stamvej samt bevaringsværdige træer i landskabsrummet mod syd.

Ad 7.4
I forbindelse med både projekterings- og anlægsfaser skal der være opmærksomhed på at sikre den
nødvendige afstand til bevaringsværdige træers rodzone og kroneudstrækning. På illustrationen er
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vist et princip for træers drypzone, inden for hvilken træerne hverken tåler at der graves eller
afsættes materiel.

7.5 Byudstyr og belysning
Byudstyr og belysning på udendørs opholdsarealer skal fremtræde med en gennemgående
designlinje tilpasset funktion og områdets karakter.
Udvalgte anlæg, flader, beplantninger o.l. kan evt. belyses eller markeres med effektbelysning.
Belysning må ikke være til gene for omgivelserne.

7.6 Hegning mv.
Hegning skal være levende hegn eller levende hegn kombineret med faste hegn i form af
plankeværk eller mur. I tilknytning til eksisterende bebyggelse i byggefelt J-L må der alene anvendes
levende hegn.
Der kan ikke etableres udendørs oplag.

7.7 Efterregulering af terræn
Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænregulering ud over +/- 0,5 m i forhold til
eksisterende terræn. Terrænregulering må ikke ske nærmere skel end 1,0 m, ej heller inden for
bevaringsværdige træers kroneudbredning. Eksisterende terrænforhold/koter fremgår af kortbilag 3.
Terrænregulering skal ske efter en samlet plan for det enkelte byggefelt med et individuelt fastlagt
niveauplan samt for tilhørende ubebyggede arealer.
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I forbindelse med anlæg af veje, stier o.l. tekniske anlæg til områdets lokale forsyning samt ved
terræntilpasning ved eksisterende bebyggelse i byggefelt J-L kan der ske nødvendig supplerende
terrænregulering. Det anbefales dog, at den rekreative sti mod syd følger terrænkurverne.
Tilsvarende kan terræn tilbageføres til den oprindelige terrænform i den nordøstlige del af området
(ved byggefelt A-D).
Terrænregulering i overgange mellem bebyggelse og tilstødende grønne områder til fælles ophold
(jf. bestemmelsen pkt. 7.3) skal udføres med naturlige former uden støttemure samt med fokus på
god tilgængelighed. Dog kan der ved større terrænspring - om nødvendigt - etableres mindre
murpartier eller trappeanlæg med begrænset højde samt udført i design/materialer, der harmonerer
med den tilstødende bebyggelse.
Eventuelle øvrige skråningsanlæg, støttemure o.l. skal bearbejdes med fx belægning/trappeanlæg,
bede, beplantning o.l., så området fremstår velfungerende - både visuelt og funktionelt.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske via ny tilslutning til Sohngårdsholmsvej, som vist på kortbilag 2. Tilslutningen
etableres som 4-benet signalreguleret kryds.
Den eksisterende overkørsel til Sohngårdsholmsvej nedlægges, mens den eksisterende vejadgang
til matrikel 1zb, Sohngårdsholms Hgd., Aalborg Jorder, opretholdes, jf. kortbilag 2. Sidstnævnte
bliver dog flyttet ifm. etablering af nyt kryds koordineret med planlægningen af +BUS-tracéet.

8.2 Intern fordelingsvej (Sohngårdsholmsvej)
Den eksisterende vej a-b (Sohngårdsholmsvej) bevares og skal fortsat være primær fordelingsvej i
området. Vejen a-b forlænges med delvis omlægning og kobles på den nye tilslutning til
Sohngårdsholmsvej, som vist i princippet på kortbilag 2 og 3.
Forlængelsen af vejen a-b - den sydlige del af fordelingsvejen mellem parkeringshuset og
tilslutningen til Sohngårdsholmsvej - udlægges i min. 11,5 m bredde og udformes - af hensyn til de
mange bløde trafikanter i området - med cykelsti og fortov/gangsti i den østlige side samt med
hastighedsdæmpning (stillevej). Vejen a-b - den nordlige del af fordelingsvejen – udlægges i min. 13
m bredde og anlægges med cykelsti i begge vejsider og fortov/gangsti i den østlige side.
De førnævnte vejbredder kan øges, såfremt eksisterende kørebane og rabatter bevares samt ved
behov for supplerende areal til vejbelysning.
Såfremt vejudlægget til forlængelse af vejen a-b efter detailprojektering ikke udnyttes fuldt ud til
vejanlæg kan dette i stedet anvendes til hhv. parkering, bebyggelse og grønne opholdsarealer i
overensstemmelse med principperne på kortbilag 2 og 3.
Eksisterende allétræer, der er vist på kortbilag 3, skal bevares. Dette dog under hensyntagen til at
sikre en velfungerende vejløsning.
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for en 12 m lastbil.
Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejen kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Ved projektering af veje skal 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.

8.3 Øvrige færdselsarealer
Øvrige interne færdselsarealer udformes som shared space løsninger i tilknytning til tårnhusene og
den ombyggede eksisterede bebyggelse - jf. kortbilag 3 samt principperne på kortbilag 4.
Ved projektering af færdselsarealer skal det sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for
flyttebiler o.l.
For enden af eventuelle blinde veje skal der være vendemulighed for en 12 m lastbil.
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Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at færdselsarealer kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det
endelige vej- og byrumsprojekt.
Shared space
Shared space konceptet tilstræber at skabe velfungerende og multifunktionelle byrum, hvor alle
trafikantgrupper og byrumsfunktioner er sidestillede, i balance og ligeværdige.
Alle trafikantgrupper integreres og færdes på samme areal. Trafikanterne tilpasser deres adfærd til
den adfærd, som de mennesker, der opholder sig her, udviser.
Den fysiske udformning af shared space er uden den traditionelle opdeling i gang- og kørearealer og
har et minimum af skiltning og afmærkning.
Shared Space-løsninger omfatter vejareal til såvel biler som bløde trafikanter, tilkørselsareal til
parkering, opholdslommer mv. og evt. anlæg for regnvandshåndtering.

8.4 Stier
Primære stiforbindelser - rekreative stier, cykel/gangsti og primær intern sti - skal placeres som vist i
princippet på kortbilag 2.
Cykel/gangstien, der forbinder skolerne nord for området med stinettet langs Sohngårdsholmsvej,
skal anlægges med 4,0 m fast belægning opdelt ligeligt i cykelsti og fortov.
De rekreative stier, der forbinder Sohngårdsholmsvej og Den gamle golfbane, skal anlægges med
en bredde på 2,5 m med vandgennemtrængelig belægning i form af grus, stenmel o.l.
Den primære interne sti skal sikre forbindelse på tværs af området samt sikre forbindelsen til den
kommende +BUS-station gennem P-huset. Stien skal anlægges med en bredde på 2,5 m
og udformes som en integreret del af områdets færdsels- og friarealer.
Foruden de primære stiforbindelser kan der etableres øvrige interne stier, der knytter de forskellige
bebyggelser sammen med opholdsarealer samt sikrer flow mellem det omkringliggende byområde
og parken. Stierne kan befæstes og evt. indgå som en del af de udendørs opholdsarealer, eller
etableres som trampestier mv.
Befæstede stier skal udføres med en jævn og niveaufri belægning.
Ad 8.4
Med "i princippet" menes, at stierne kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløb.
Den endelige placering af nye stier fastlægges løbende ifm. udbygningen af området.
Ved opbygning af fundering til sti skal der være særlig opmærksomhed på at undgå kapning af
trærødder. Endvidere lægges vægt på etablering af en rodvenlig befæstelse.

8.5 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
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0,85 parkeringspladser pr. bolig, dog kun 1 plads pr. 8 boliger for boliger under 50 m2.
1 parkeringspladser pr. 100 m² erhvervsareal.
Dog gives mulighed for 50% dobbeltudnyttelse af parkeringsfaciliteter til byggefelt N - 'Hængslet'.
Hovedparten af områdets parkering skal afvikles i parkeringshus - jf. punkt 5.2 og 6.4 - mens resten
etableres som fælles parkeringsareal, herunder parkering integreret i shared spaceløsningerne. Jævnfør principperne på kortbilag 3 og 4.
Nye parkeringsarealer på terræn skal anlægges som grøn parkering med vandgennemtrængelig
belægning som grus, græsarmering eller belægningssten med brede beplantede fuger.
Større parkeringsarealer på terræn - fx ved byggefelt J-L - skal underopdeles og indrettes med
beplantning, fx trærækker suppleret med underbeplantning, og evt. regnbede, lunker o.l. anlæg til
lokal håndtering af regnvand.
Ad 8.5
Parkeringsflader på terræn skal så vidt muligt placeres i skyggefulde områder.

8.6 Cykelparkering
Der skal etableres cykelparkering i overensstemmelse med normerne, der er angivet i
Kommuneplanens Bilag F.
Ad 8.6
Der etableres 2 p-pladser pr. bolig, som primært placeres i kældre og sekundært på terræn eller i
skure.
For øvrige funktioner som kontorer o.l. skal der etableres 1 p-plads pr. 100 m2.
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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
Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte
spildevandshåndtering i Aalborg Kommune.
I nogle områder (fælleskloak) afledes husspildevand sammen med tag- og overfladevand i en
ledning til renseanlægget. Disse områder vil løbende blive omlagt fra et-strenget (fælleskloak) til
to-strenget (separatkloak).
Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag- og overfladevand
afledes til vandløb, sø eller fjord.
Nye byområder skal som udgangspunkt være separatkloakerede.
Lokalplanområdet ligger inden for den gældende spildevandsplans kloakopland som status
fællesprivat fælleskloakret og planlagt fællesprivat separatkloakeret. Ny bebyggelse kan derfor med
fordel separatkloakeres.

9.3 Regnvand
Regnvand fra befæstede flader vil som hovedprincip blive nedsivet eller ledt til kloak.
Af hensyn til skybrudssikring indrettes området endvidere med forskellige løsninger for forsinkelse af
regnvand, fx åbne bassiner, grøfter, lunker, regnbede o.l., der indgår som rekreative elementer i
områdets fri- og opholdsarealer. Ved udførelse af elementerne skal der tages nødvendig hensyn til
eventuel bevaringsværdig beplantning.
Ad 9.3
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Nedsivning af overfladevand inden for 300 meter fra en vandforsyningsboring til et alment vandværk
er kun mulig, hvis der forud er foretaget en konkret vurdering af forureningsrisici i forhold til
grundvandsressourcen.

9.4 Affald
Der skal etableres nedgravede eller semi-nedgravede containere til opsamling af affald.
Ved erhverv bør der udlægges arealer til opsamling af affald, så det sikres, at der er plads til en
rationel affaldssortering og opbevaring. Hvis der er behov for, at opsamlingen af affald sker i
storcontainere, skal der tages hensyn til, at containeren skal kunne tømmes af en lastbil, som skal
kunne komme helt hen til containeren.
Den principielle placering af affaldsstationer og køreveje for renovation ses på principdiagrammet.

Side 55

Forslag

Lokalplan 4-1-115

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.
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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.
Eventuelle nye skabe fra forsyningsvirksomheder (kabel- og rørskabe, transformerstationer mv.)
skal integreres i bebyggelsen.

9.7 Energianlæg
Ved eventuel opsætning af solenergianlæg (fx. solfangere og solceller) skal det sikres, at disse
visuelt og arkitektonisk fremstår som integrerede elementer i bygningens tagflade eller facader.
Solenergianlæg må ikke medføre blændingsgener.

9.8 Bygas
Aalborg Bygas A/S har mulighed for at føre bygas frem til området, hvis bygherre måtte ønske det.
Ad 9.8
Gas kan med økonomisk og miljømæssig fordel anvendes til private husholdninger (f.eks. komfur) ,
erhvervsmæssige formål (fælles vaskerier og restaurationskøkkener) samt rekreative formål
(gaspejs, - grill mv.).
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10. Miljø
10.1 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, jf. vejledning nr. 4
(2007) om 'Støj fra veje'.
Det skal sikres at følgende grænseværdier kan overholdes:
58 dB(A) ved skel til boligområder og på alle udendørs opholdsarealer til bebyggelsen.
46 dB(A) indendørs i boliger for åbne vinduer
63 dB(A) ved kontorer mv.

Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning skal der redegøres for, hvordan det sikres at grænseværdierne
for trafikstøj overholdes.
Der er lavet en støjrapport (se Øvrige sagsbilag), der viser, at området er belastet af trafikstøj op til
68 dB(A). En forudsætning for at etablere boliger, hvor støjen er højere end 58 dB er, at
bebyggelsen indrettes med særlig støjisolering eller - afskærmning, så der sikres et forsvarligt
støjniveau indendørs – også med åbne vinduer, og der er højst 58 dB på alle udendørs
opholdsarealer til bebyggelsen.
For yderligere uddybning henvises til miljørapporten.

10.2 Støj fra erhverv
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller påvirkes af et
støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for erhvervsstøj.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Planloven giver ikke hjemmel til i lokalplaner at medtage bestemmelser om oprettelse af
grundejerforeninger for områder med blandet anvendelse til bl.a. etageboliger.
Imidlertid ejes lokalplanområdet af en gruppe grundejere, der i forbindelse med salg vil sikre
oprettelse og pligt til medlemskab af en grundejerforening, bl.a. til drift af fællesarealer og fælles
anlæg.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før nedennævnte anlæg er udført for den del af området, som tages i brug:
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2 og 8.3. Dette dog koordineret med etableringen
af +BUS-tracéet.
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4. Dette dog koordineret med etableringen af
+BUS-tracéet.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.5.
Beplantning og anlæg af fælles opholdsarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.
Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
byplanvedtægt for det område, der er omfattet af denne lokalplan:
Byplanvedtægt nr. 13 'for et område i Aalborg og Sønder Tranders kommuner beliggende nord for
Th. Sauers Vej mellem Sohngårdsholmsvej og den projekterede motorvej'.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
servitutter inden for lokalplanens område:
Matr.nr. 1ace og 1alf, Sohngårdsholms Hgd., Aalborg Jorder Tinglyst: 24.4. 1897
Titel: Dok om forbud mod cementfabrik
Påtaleberettiget: Aalborg Portland A/S
Matr.nr. 1ace, Sohngårdsholms Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 20.12. 1965
Titel: Dok om oversigtsarealer mv
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 1ace, Sohngårdsholms Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 22.3. 2011
Titel: Dok om opstilling af bycykelstation
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt godkendte 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 godkendelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt godkendt 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.
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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.

Side 64

Forslag

Lokalplan 4-1-115

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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Dyreklinikker mv.

Kontorer
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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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Miljørapport
Miljørapporten giver en samlet miljøvurdering af lokalplan 4-1-115 og kommuneplantillæg 4.050.
Planerne omfatter et projekt i lovens bilag 4, pkt. 10 b: "Infrastrukturanlæg - Anlægsarbejder i
byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser".
Det vurderes, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af lovens
undtagelsesbestemmelse, § 3, stk. 2, vedrørende mindre områder på lokalt plan eller mindre
ændringer i eksisterende planer. Endvidere vurderes det, at planerne vil kunne få væsentlig
indvirkning på miljøet. Der er således udarbejdet en miljørapport.
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Hvad er en miljørapport?
"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 planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget
en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet i dette tilfælde er, at der er udarbejdet en miljørapport. I miljørapporten beskrives,
hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal
overvåges.
Miljøscreeningen, som er foretaget forud for denne miljørapport, fungerer også som afgrænsning
(scoping). I denne er der lavet en nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der især
forventes påvirket, og hvilke faktorer der bør undersøges nærmere enten for at udelukke en
påvirkning eller for at fastslå påvirkningens omfang og karakter.
Offentlighedsproceduren for miljørapporten følger høringsperioden for den tilhørende plan.
Når offentlighedsperioden er udløbet, behandles indkomne bemærkninger, og miljørapporten
suppleres med en "sammenfattende redegørelse". Den sammenfattende redegørelse er et
selvstændigt afsnit i miljørapporten, og den offentliggøres sammen med den endeligt vedtagne
lokalplan og kommuneplantillæg. Efterfølgende skal planens miljømæssige konsekvenser
overvåges i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i miljørapporten.
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Planens formål og indhold
Indhold og hovedformål
Der henvises til følgende afsnit i lokalplanredegørelsen:
- "Baggrund og formål", hvor baggrunden og formålet med planlægningen beskrives.
- "Lokalplanområdet" med en beskrivelse af lokalplanområdets placering.
- "Omgivelser" med en beskrivelse af naboarealernes anvendelse.
- "Lokalplanens indhold" med en beskrivelse af det aktuelle projekt, der planlægges for.

Forhold til anden planlægning
Der henvises til afsnittet "Anden planlægning" i lokalplanredegørelsen. Her er især følgende afsnit
relevante:
- "Kommuneplanen", hvor lokalplanen beskrives i forhold til den overordnede Kommuneplanlægning
- hovedstrukturen - samt forholdet til gældende rammebestemmelser.
- "EF-habitatdirektivet" med en beskrivelse af påvirkning af Natura 2000-områder og Bilag IV-arter.
- "Lokalplaner og byplanvedtægter", hvor forholdet til den eksisterende Byplanvedtægt nr. 13 'for et
område i Aalborg og Sønder Tranders kommuner beliggende nord for Th. Sauers Vej mellem
Sohngårdsholmsvej og den projekterede motorvej' og den eksisterende Lokalplan nr. 11-006,
'Planetarium og fritidsanlæg med heste, den gamle golfbane og Sohngårdsholmsparken' beskrives.
Planstrategi 2016
Aalborg Byråd har i januar 2017 vedtaget Planstrategi 2016 – Integrerede løsninger for Vækst,
Trivsel og Det grønne.
Planstrategien bygger videre på de mål og visioner, der blev fastsat i Planstrategi 2011 og Fysisk
Vision 2025, men med fokus på nye dimensioner. En ny dimension handler om, at Aalborg
Kommune ikke står alene. Aalborg by er en del af en større Byregion, hvor byen er dybt afhængig af
nære relationer og opbakning fra et stærkt niveau af attraktive og levedygtige byer/oplande i hele
Nord Danmark, der igen er afhængige af Aalborg by som vækstdynamo. Center og periferi er
hinandens nødvendige forudsætninger.
En anden og helt central ny dimension er, Aalborg Kommune griber ’Guldet’ med nye integrerede
løsninger, hvor der ikke kun er fokus på vækst, men også på mennesker og det grønne. Aalborg
Kommune går ’fra mere til bedre’. Det er ikke længere nok at have fokus på vækst. Vi skal have
fokus på, at væksten skal føre til værdiskabelse for mennesker og det grønne.
Vejen derhen handler bl.a. om kvalitet, valgmuligheder, sammenhæng mellem tilhørsforhold,
indflydelse og livskvalitet, integrerede løsninger, fortætning inden for den eksisterende bygrænse,
mere grønt, god mobilitet og sammenhæng på tværs.
Bæredygtighedsstrategi 2016-2020
'Sammen skaber vi et grønt og stærkt Aalborg, hvor mennesker trives' – er overskriften på
strategien. Aalborg Kommune skal være en bæredygtig og SMART kommune, der bygger på
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miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Der skal tænkes i cirkulær økonomi, hvor
ressourcer udnyttes optimalt ved at tænke i kredsløb og minimering af spild.
Byrådet har med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004 lagt
de politiske rammer for en bæredygtig udvikling. Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategier, som
udarbejdes hvert 4. år, omsætter rammerne til visioner og strategier.
Nyt for Bæredygtighedsstrategi 2016-20 er temaet borgerne og det gode liv. Bæredygtighed og
Grøn Omstilling handler meget om mennesker. Uden involvering og deltagelse af borgere, industri,
foreninger mv. vil den grønne omstilling ikke lykkes. Derfor oprettede byrådet for et par år siden
Center for Grøn Omstilling, som har til formål at skabe en grøn omstilling i partnerskab med
kommunens interessenter.
Strategiens temaer tager udgangspunkt i miljøudfordringerne, samtidigt med at den sætter fokus på
uddannelse, sundhed og sociale tiltag, så der skabes merværdi og synergier mellem flere områder.
Strategien er målrettet følgende tværgående tematisering:
Borgerne og det gode liv - om samskabelse, brugerdreven innovation og deltagelse
Bæredygtig byudvikling og mobilitet – om byfortætning, funktioner, byrum og trafik
Bæredygtige bebyggelser – om byggeri, klima, arkitektur og indeklima
Bæredygtig forsyning - om energi, vand, affald og gas
Bæredygtig vækst og omstilling – om grønne jobs og grønne kompetencer
Miljø og klima – om økologi, klimatilpasning og luftforurening
Bæredygtige landskaber – om natur, biodiversitet og arealanvendelse
Klimastrategi 2012-2015 – Forebyggelse og tilpasning
Med Klimastrategi 2012-2015 vil Aalborg Kommune medvirke til at forebygge yderligere
klimaændringer og tilpasse sig til de klimaforandringer, der kommer. Klimastrategien er baseret på et
scenarie med en temperaturstigning på 2-3o C og en havvandsstigning på mellem 0,1 – 1,2 m frem
mod 2100. Strategien skal sikre, at klima-politikken bliver centralt placeret i kommunens
planlægning inden for byudvikling, energi-, miljø-, natur- og trafikplanlægning, jf. Aalborg
Commitments og Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2008-11.
Aalborg Kommunes vision er, at vi skal være uafhængig af fossile brændsler og være
drivhusgasneutrale senest i 2050. Vedvarende energi skal i 2030 udgøre 60 %, og i 2050 skal den
udgøre 100 % af al energiforsyning. Klimastrategien har således fokus på energibesparelser,
alternative transportvalg, mere skov samt løsninger for klimatilpasning.
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Ikke-teknisk resumé - hovedkonklusion på miljøvurderingen
Hensigten med planlægningen er at omdanne grunden på Sohngårdsholmsvej fra
undervisningsformål til etageboligområde med bl.a. højhuse.
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo – det såkaldte 0-alternativ.
Ved 0-alternativet vil grunden blive bevaret som en del af et større undervisningsområde, der
grænser op til Den gamle golfbane mod øst og et eksisterende etageboligområde mod vest. Med
mindre nye undervisningsfunktioner flytter ind i den eksisterende bebyggelse er der fare for, at
bygningerne og de tilhørende friarealer forfalder. 0-alternativet åbner endvidere ikke samme
mulighed for at skabe bedre forbindelse og synlighed til Den gamle golfbane.
De væsentlige forhold, som er miljøvurderet, er:
Påvirkning af landskabet
Parkbyens placering på Sohngårdsholmsbakken betyder, at den nye bebyggelse i en vis
udstrækning kan ses fra kysten, hvilket fremgår af miljørapportens visualiseringer. Højhusene
fremstår dog som en naturlig del af byens skyline og påvirker således ikke oplevelsen af
kystlandskabet.
Parkbyen indrettes, så det nye byggeri er med til at fremhæve det naturligt højtliggende og bakkede
terræn og dermed bidrager til en styrket landskabsoplevelse. Konkret placeres højhusene på den
højeste del af grunden – op mod Den gamle golfbane – mens bebyggelsen på det skrånende terræn
ned mod Sohngårdsholmsvej generelt er lavere. Dette betyder også, at Parkbyen vil kunne ses over
længere afstande og blive et nyt pejlemærke i Aalborg.
Påvirkning af arkitektoniske og kulturhistoriske værdier
Højhuse passer godt ind på dette sted, der har unikke udsigtskvaliteter og et helt særligt tæt samspil
med Den gamle golfbane/parken. Denne særlige bokvalitet vurderes at være positiv, ligesom de
mange nye boliger passer godt sammen med ønsket om en bæredygtig udvikling af byen med tæt
kobling til effektiv kollektiv trafik (+BUS). Endelig vil højhusene have et naturligt samspil med andre
højhuse i bydelen, bl.a. højhuset på Grønlands Torv.
Vigtige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier bevares og videreføres. Blandt andet bevares og
renoveres dele af den eksisterende bebyggelse inkl. et bevaringsværdigt haveanlæg. Herudover
bevares dele af det oprindelige vejforløb og den eksisterende beplantning, ligesom tegl som
facademateriale videreføres i højhusenes facader. Tegl vil i kombination med intensiv
facadebeplantning give Parkbyen's bygninger en høj arkitektonisk kvalitet.
Påvirkning af befolkningens levevilkår og materielle goder
Parkbyens boliger vil give mere liv i kvarteret og understøtte butikker og servicefunktioner, herunder
kollektiv trafik. Alt i alt et bæredygtigt og mangfoldigt løft til bydelen.
Den tætte kobling til +BUS betyder også, at Parkbyen planlægges med færre parkeringspladser.
Endvidere placeres hovedparten af parkeringen i P-hus, så friarealerne mellem bygningerne primært
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kan indrettes til grønne opholdsarealer til glæde for beboerne.
Parkbyen vil give en øget trafik til området, men dette afbødes med en række positive tiltag. Af
hensyn til realiseringen af +BUS og for at trafikken kan afvikles effektivt og sikkert fra området flyttes
og ombygges krydstilslutningen til Sohngårdsholmsvej. Samtidig forbedres forholdene for områdets
bløde trafikanter, herunder skolebørnene til skolerne mod nord, ligesom den generelle adgang til
den gamle golfbane optimeres med flere og mere direkte stiforbindelser. De interne boligveje
indrettes på de bløde trafikanters præmisser og med stort fokus på leg og ophold.
Påvirkning af menneskers sundhed, herunder støj, sol/skygge, vind og friluftsliv
Området påvirkes i dag af trafikstøj fra Sohngårdsholmsvej, og med omdannelsen af området vil
også den interne trafikstøj blive øget. Denne negative påvirkning afbødes i lokalplanen ved at sikre,
at boligerne placeres hensigtsmæssigt ift. Sohngårdsholmsvej og den interne stamvej, hvorimod
parkeringshuset og 'Hængslet' med kontor/fællesfunktioner kan disponeres tættere på vejene.
Støjberegninger viser, at støjgrænsen efter endt disponering kun overskrides på en enkelt facade,
hvilket kan løses med fx støjvinduer og støjisoleret facade.
Realiseringen af Parkbyen - især de planlagte højhuse - vil medføre ændringer i vind-, sol- og
skyggeforhold i området, som kan være til ulempe for naboarealer. Med hensyn til skyggegener,
afbødes disse ved, at højhusene varieres i skala med de højeste bygninger placeret tættest muligt
på parken, så de længste skygger enten vil falde i kanten af parken eller internt i
området. Skyggerne i parken vil have et vist sammenfald med det tilstødende skovbryn, der er
forvejen er skyggefuldt.
Det er vurderet at der er acceptable dagslysforhold på skolerne nord for området. Desuden er
højhusenes placering afstemt ift. hinanden med henblik på at mindske skyggegener mellem husene.
Det betyder, at der fortsat vil være opholdsarealer mellem parkbyens bebyggelse, som vil være
solfyldte henover dagen det meste af året.
Områdets høje beliggenhed og selve højhusbebyggelsen kan give anledning til ekstra
vindpåvirkning. Der er derfor foretaget en indledende vindsimulering til belysning af dette.
Simuleringen viser, at parkbyens realisering forventes at have en lægivende effekt og ikke
umiddelbart forventes at give anledning til accelererede vindhastigheder internt eller i naboområder.
Der forventes dermed ikke vindgener der vil begrænse brugen af hverken parkens områder eller
skolernes udearealer. Beplantning, inventar o.l. kan medvirke til at skabe læ og gode
opholdsmuligheder for foden af bebyggelsen og i større opholdsrum, ligesom altanerne med
beplantning o.l. kan mindske vindpåvirkning på bebyggelsens højereliggende etager.
Parkbyen skal være et boligområde, hvor ny og eksisterende beplantning samt et varieret netværk
af grønne fri- og opholdsarealer sikrer en særlig grøn karakter og god opholdskvalitet. Kombineret
med nye og bedre stier er dette et positivt bidrag til såvel de kommende beboeres som kvarterets
friluftsliv generelt. Højhusene vil medføre ændringer i landskabsoplevelsen set fra parken, da den
nuværende oplevelse af at være i 'vild natur' ændres til at være i et stykke natur, omkranset af
bebyggelse. Det vurderes dog, at den nye tætte kobling mellem Parkbyen og Den gamle golfbane
ikke vil reducere de rekreative kvaliteter og aktivitetsmulighederne i parken væsentligt.
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Miljøvurdering
Udgangspunktet for miljøvurderingen er et meget bredt og omfattende miljøbegreb.
Miljøscreeningen, som er foretaget forud for denne miljørapport, fungerer også som scoping. I
denne er der lavet en nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der især forventes
påvirket, og hvilke faktorer der bør undersøges nærmere enten for at udelukke en påvirkning eller
for at fastslå påvirkningens omfang og karakter.
Det er vurderet, at følgende miljøforhold kan blive væsentlig berørt.
- Fortætning/bæredygtig byudvikling, herunder bymiljø og rekreative
interesser
- Højhuse - visuel/landskabelig påvirkning, arkitektur, kulturarv
og kystnærhed
- Trafik og fremkommelighed, herunder trafikstøj

Landskab
Beskyttelseszoner og -linjer, kystnærhedszonen
Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen. Af Planlovens § 16 stk. 4 fremgår,
at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der
redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den
eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.
Konkret ligger planområdet ca. 2,3 km fra fjordkysten. Mellem området og kysten ligger Aalborg
Midt- og tætby, der er et fuldt udbygget byområde. Det planlagte højhusbyggeri - maks. 16
etager/maks. 51 meter- afviger væsentligt fra den generelle bygningsskala i området og vil grundet
placeringen på Sohngårdsholmsbakken være synligt fra kysten og den øvrige by - også over
længere afstande. Der er derfor udarbejdet følgende visualiseringer af projektet for at afdække den
visuelle påvirkning ift. kystlandskabet.
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Visualiseringer/skylinestudier af den nye Parkby set fra Limfjorden/havnefronten.

Den planlagte højhusbebyggelse er synlig fra dele af kysten, men med størst synlighed fra
Limfjordsbroen. Visualiseringerne viser imidlertid, at bebyggelsen ikke 'stikker ud' set ift. den
generelle byprofil, hvor mange af havnefrontens bygninger tegner den højeste del af byens skyline.
Alt i alt vurderes det, at den visuelle påvirkning af kystlandskabet er af begrænset omfang og ikke
ændrer væsentligt ved helhedsoplevelsen af det samlede kystlandskab og den eksisterende
byprofil.
Landskabelig værdi, æstetiske ændringer
Området ligger på en af byens tre højderygge, kridtbakken Lerbjerg, der er en del af Aalborg
bys mest iøjnefaldende landskabstræk. Landskabet i projektområdet er kuperet med en
terrænvariation fra kote ca. 36 i sydvest (mod Sohngårdsholmsvej) stigende til kote ca. 48 i nordøst
(mod Den gamle golfbane). Området ligger således på den kuperede 'kant' mod parken, mens selve
parken ligger på toppen af højderyggen, hvor landskabet syner mere fladt.
Den planlagte bebyggelse disponeres, så den er med til at fremhæve de naturlige landskabsformer.
Princippet er, at de højeste bygninger indpasses højest i terrænet – op mod parken - og at
bebyggelsen nedtrappes mod Sohngårdsholmsvej. Dog gives mulighed for at indpasse et enkelt højt
punkthus i op til 10 etager ved Sohngårdsholmsvej for at markere indkørslen - 'hængslet' - til den
nye Parkby. I planlægningen lægges endvidere vægt på at fastholde og fremme de naturlige
terrænformer, hvorfor der er særlige restriktioner omkring terrænregulering. Endelig stilles der krav
om - i videst muligt omfang - at bevare eksisterende beplantning.
Højhusene vil medføre ændringer i landskabsoplevelsen set fra parken, da den nuværende
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oplevelse af at være i 'vild natur' ændres til at være i et stykke natur, omkranset af bebyggelse.
Planerne vurderes dog at bidrage til en styrket landskabsoplevelse - både lokalt i bydelen, men også
over længere afstande, hvor Parkbyen fra visse perspektiver - fx fra fjorden - kan ses som et nyt
visuelt pejlemærke på toppen af Sohngårdsholmsbakken.
En nærmere vurdering af det visuelle/æstetiske samspil mellem bebyggelse og park findes i afsnittet
'Arkitektur og kulturarv'.

Visualisering, der viser højhusbebyggelsen set fra Den gamle golfbane.

Arkitektur og kulturarv
Arkitektoniske og kulturhistoriske værdier
Højhuse er en velvalgt bebyggelsestypologi på netop dette sted. Stedet udgør et stærkt
potentiale for kvalitetsrige boliger med en attraktiv beliggenhed tæt på rekreative parker - en
autentisk parkbebyggelse med en begrænset fodaftryk i landskabet. Tårnhusene vil visuelt og
arkitektonisk give et elegant mod- og samspil til den grønne park og tegne en smuk byfront mellem
træerne. Stedet vil endvidere understøtte en bæredygtig byudvikling og -mobilitet med fortætning
langs +BUS-tracéet.
Det vurderes positivt, at omdannelsen af området tager afsæt i en delvis bevaring af det oprindelige
bygningskompleks, bevaring af det karakteristiske kurvede vejforløb og bevaring af store dele af den
eksisterende beplantning. Herved sikres basis for en omdannelse, hvor bærende kvaliteter ikke går
tabt, men i stedet danner afsæt for flere og nye bymæssige kvaliteter.
Anvendelsen af tegl som facademateriale har på tilsvarende vis referencer til den oprindelige
bebyggelse. Tegl vil i sammenhæng med lokalplanens krav til arkitektonisk variation, detaljering og
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begrønning sikre, at den nye Parkby vil fremtæde med en høj arkitektonisk kvalitet. Dette vurderes
at være et positivt visuelt løft til bydelen generelt.
Højhusbebyggelsen vil ikke umiddelbart få et visuelt eller arkitektonisk samspil ift. naboområderne,
hvor bebyggelsen typisk er opført i 1-3 etager og ofte med andre tagformer. Derimod placeres
bebyggelsen hhv. 600 m fra Grønlands Torv og det eksisterende højhus på 16 etager, og hhv. 400 m
fra hjørnet af Universitetsboulevarden/Sohngårdsholmsvej, hvor der planlægges opført en
hjørnebebyggelse i op til 14-15 etager. Hertil kommer det eksisterende højhus på 13 etager i
Magisterparken, der kun ligger ca. 150 m vest for området samt en ny hjørnehusbebyggelse ved
Danalien i op til 8 etager. Der forventes således en visuel sammenhæng med disse bygninger –
både lokalt og over længere afstande.
Endelig stilles der en række krav til den nye bebyggelses 'møde' med det tilstødende byrum. I
praksis skal dette sikre mere facadeaktivitet samt en både hensigtsmæssig og mere
menneskelig udformning af bygningernes forarealer. Dette til positiv gavn for livet mellem husene og
Parkbyens samspil med den omgivende by.

Befolkningens levevilkår og materielle goder
Bymiljø
Realiseringen af Parkbyen vil tilføre nye anvendelser og ny bygningsmæssig variation i området øst
for Sohngårdsholmsvej, hvor undervisningsfunktioner i lav bebyggelse i op til 3 etager frem til i dag
har været dominerende. Fortætning med boliger vil overordnet betragtet give mere liv i området og
over en større del af døgnet – alt i alt et positivt bidrag til et mere aktivt og mangfoldigt byliv, som
også vil understøtte butiks- og servicefunktionerne i kvarteret generelt.
Endvidere vil den markante fortætning af området give en bedre udnyttelse af byens arealressourcer
og dermed basis for et mere bæredygtigt byliv. Denne positive indvirkning styrkes yderligere af den
synergi, der opnås med realiseringen af den planlagte station til +BUS lige ud for planområdet.
Trafik/fremkommelighed
Området ligger allerede i dag i tæt tilknytning til den kollektive trafik på Sohngårdsholmsvej og
Universitetsboulevarden, men med realiseringen af +BUS med ekstra afgange og større komfort
forventes en øget efterspørgsel på kollektiv transport. Dette er - sammen med optimerede
stiforbindelser - et bærende argument for byfortætning i området. Tilsvarende er dette grundlaget for
at anvende en reduceret p-norm for de nye boliger i Parkbyen (0,88 pladser pr. bolig), så bæredygtig
mobilitet fremmes mest muligt. Boligudbuddet vil være varieret med en del små boliger og deraf et
forventet mindre bilejerskab.
Realiseringen af +BUS fordrer imidlertid en udvidelse og ombygning af Sohngårdsholmsvej, bl.a.
med konsekvenser for planområdet. De nuværende forhold afløses af et nyt signalreguleret kryds,
så den fremtidige trafik kan afvikles uden kapacitets- og sikkerhedsmæssige problemer.
Den interne stamvej fastholdes som anker for de interne fordelingsveje og som direkte adgang til et
nyt parkeringshus. Parkeringshuset skal dække hovedparten af området fremtidige p-behov og
muliggøre en kraftig reduktion i behovet for terrænparkering decentralt i boliggrupperne. Dette vil
medvirke til at sikre den ønskede karakter som frodig parkby. Parkeringshuset vil også efter aftale
kunne anvendes af den kørende trafik til skolerne.
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De interne færdselsarealer - undtaget stamvejen - udformes efter shared space-princippet, hvor
trafikantgrupperne blandes og trafikken afvikles med lav hastighed. Parkeringshuset vil desuden
aflaste disse ift. cirkulerende trafik, så de i højere grad kan anvendes på de bløde trafikanters
præmisser og med fokus på leg og ophold. Dette vil tilmed have en positiv betydning ift. at mindske
støjvirkningen fra den interne trafik.
Fredeliggørelse af de interne færdselsarealer og nye stiforbindelser gavner desuden cyklister og
gående, så de let og sikkert kan komme rundt i området samt til stier og til stationen for +BUS på
Sohngårdsholmsvej. Dog vil stamvejen få en markant øget trafik (ca. 2.800 ÅDT), hvorfor der til brug
for de bløde trafikanter etableres sikre krydsningsmuligheder/hastighedsdæmpning samt en
ny cykel/gangstiforbindelse med tilslutning til det nye kryds ved Sohngårdsholmsvej.
Alt i alt vurderes det, at trafikken - både kørende og gående - til og fra den nye byområde og
funktionerne mod nord kan afvikles både effektivt og sikkert. Endvidere vil nye stiforbindelser
betyde, at den kollektive trafik let og synligt vil kunne tilgås, hvilket er positivt set ift. bæredygtig
byudvikling og mobilitet.

Menneskers sundhed
Trafikstøj
Planområdet grænser direkte op til Sohngårdsholmsvej, der er en af de primære færdselsårer til
Midtbyen. Det betyder, at området påvirkes af trafikstøj herfra. Fortætningen af området betyder
også, at den interne trafik vil vokse - specielt på stamvejen.
Der er derfor gennemført støjberegninger for den fremtidige situation, herunder en fremskrivning af
trafikken på Sohngårdholmsvej samt trafikken på den interne stamvej ved fuld udbygning. Støjen fra
de to veje ses på følgende to støjudbredelseskort for hhv bebyggelsesplanen fra maj 2017 og en
justeret version af bebyggelsesplanen fra juni 2017. Bebyggelsesplanen er igen justeret i februar
2018. Disse ændringer - indpasning af et yderligere tårnhus mod sydøst samt en 2-etages
forhøjelse af 'Hængslet' - er imidlertid uden betydning for det overordnede støjbillede.
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Støjberegning for bebyggelsesplan version maj 2017 foretaget i Soundplan, der viser den fremtidige (2025)
støjudbredelse fra vejtraæk i Parkbyen.

Støjberegning for bebyggelsesplan version juni 2017 foretaget i Soundplan, der viser den fremtidige (2025)
støjudbredelse fra vejtraæk i Parkbyen.
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For at vurdere støjpåvirkningen konkret er der foretaget beregninger i en række punkter på den
planlagte bebyggelses facader og tagflader, jf. foranstående kort. Formålet er, at vurdere
støjniveauet i forhold til Miljøstyrelsens gældende grænseværdier, og efterfølgende beskrive mulige
afværgeforanstaltninger i tilfælde af overskridelser. Støjberegningsresultaterne i de viste
punkter findes under øvrige sagsbilag til lokalplanen.
Begge beregninger viser, at den planlagte bebyggelse primært påvirkes af støj fra den interne
stamvej, men at hovedparten af områdets bebyggelse ikke påvirkes af trafikstøj ud over de
gældende grænseværdier. Disponeringen af P-huset har en afskærmende effekt ift. støj fra
Sohngårdsholmsvej, ligesom den tilbagetrukne placering af nye og ombyggede boliger har positiv
betydning for påvirkningens størrelse.
Den interne trafik betyder imidlertid, at støjgrænsen på 58 dB overskrides nogle steder. På støjkortet
og støjværdierne fra maj 2017 ses konkret en række overskridelser af den gældende grænseværdi
på 58 dB i bereregningspunkt 3 og 4 (BP03 og BP04). Endvidere er der marginale overskridelser
ved den planlagte kontor/fælleshus i beregningspunkt 1 (BP01), hvor grænseværdien er 63 dB.
Bebyggelsesplanen er sidenhen revideret, hvormed et af tårnhusene (BP04) blev
udtaget. Endvidere blev Hængslet (BP01) omdisponeret og flyttet. Dette har betydet, at støjbilledet
(juni 2017) er blevet forbedret, og at der kun ses en overskridelse af grænseværdierne på
vestfacaden af den eksisterende bygningslænge (BP03).
Overskridelsen vurderes at have et omfang og en karakter, der kan løses med traditionelle
støjløsninger for vinduer og facader. Tilsvarende forventes grænseværdierne at være overholdt for
de forskellige opholdsarealer.
Det vurderes at det med planforslagene sikres, at trafikstøj ikke medfører væsentlig påvirkning,
hverken af eksisterende eller planlagt boligbebyggelse samt kontorerhverv o.l.
Lys-/skygge- og indbliksgener
Lys og skygge har stor betydning bl.a. for funktionen og attraktionen af områdets og omgivelsernes
opholdsarealer, men også lysindfaldet i den enkelte bolig, det enkelte kontorlokale,
undervisningslokale osv. Den største påvirkning kommer typisk fra de højeste bygninger, men der
kan også opstå uhensigtsmæssige skyggeforhold ved lavere bygninger, hvis disse placeres for tæt
eller med en uheldig orientering.
Højhusbebyggelsen vil således give anledning til skyggevirkning i omgivelserne – såvel på interne
arealer som på naboarealerne med undervisningsinstitutioner mod nord og på arealer i parken.
Højhusbebyggelsen er derfor udformet med varierende skala og disponeret, så genepåvirkningen i
omgivelserne er reduceret mest muligt. Sol- og skyggestudier for det fuldt udbyggede område samt
et notat til belysning af dagslysforhold på skolernes arealer findes under øvrige sagsbilag til
lokalplanen.
Højden og disponeringen af højhusene er – foruden udsigtsforhold - sket ud fra hensyn omkring
sol/skygge, herunder for at reducere eventuelle genevirkninger. I forhold til naboarealer påvirkes
skolerne og deres udearealer primært af skyggevirkning i formiddagstimerne. Der vil dog året rundt
være områder med sol i begge skolegårde omkring kl. 11, hvor den primære pause ligger. Fra
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middag og resten af skoledagen vil skyggevirkningen på skolernes udearealer være minimale og vil
slet ikke forekomme i sommermånederne. Den eksisterende boligbebyggelse i Magisterparken vil
kun marginalt blive berørt af skyggevirkning i formiddagstimerne.
Den eksterne skyggevirkning eftermiddag og aften vil fortrinsvist ligge i parken og på
højhusbebyggelsens interne arealer. Påvirkningen er størst i vintermånederne og mindst i
sommermånederne, hvor udeophold – primært om eftermiddagen og i de tidlige aftentimer efterspørges mest. I den forbindelse er der stort fokus på, at det ifm. den detaljerede indretning af
de interne friarealer sikres, at der året rundt er adgang til solfyldte opholdsområder mellem
boligtårnene.
I forhold til direkte sollys indendørs vil der i enkelte skolebygninger forekomme forbigående skygger
i løbet af dagen det meste af året. Dog vurderes adgangen til direkte sollys at ligge på et middel
niveau og at dagslysforholdene for begge skoler er acceptable.
Projektet vurderes ikke at give anledning til indbliksgener – hverken internt eller ift. tilstødende
boligbebyggelse o.l.
Vindpåvirkning
Bebyggelsens placering på et af byens bakkedrag op til den åbne park betyder, at det kan være
ekstra udsat for vindpåvirkning. Udformningen og indretningen af 'kantzoner' og friarealerne omkring
og mellem højhusene bør derfor ske under overvejelser omkring vindforhold, herunder forebyggelse
af eventuel turbulens og tunneleffekt langs åbne strøg og eventuelle nedfaldsvinde til gene ved
f.eks. indgangspartier.
Der er gennemført en indledende vindsimulering for at afsøge eventuelle overordnede
problematikker på et tidligt tidspunkt – bl.a. i forhold til naboområder. Mere 'lokale' problematikker –
fx langs højhusenes facader og nedre plan – kan mest hensigtsmæssigt undersøges, når
bebyggelsens design ligger fast, herunder ift. opsætning af altaner o.l.
Vindsimuleringen bygger på en 3D-model for området indeholdende terræn, eksisterende
beplantning, ny bebyggelse samt nabobebyggelse i omgivelserne. Simuleringen er foretaget for 3
ofte forekommende vindretninger i området – vestsydvest, vest og østsydøst. Der regnes med en
middel vindhastighed på 5 m/s.
Resultaterne, der fremgår af de følgende kort og snit, vises som vandrette og vertikale planer, der
gennemskærer vindsimuleringen. Området er kuperet og derfor vil et vandret plan gennemskære
bakker og bygninger, og vindsimuleringens resultat vil være forskellige, alt efter hvor planet er lagt.
Viser et snit det samme mønster i en højere kote som i en lavere kote, hvor det gennemskærer
terrænet, vælges det højere beliggende snit. Herved opnås et mere fuldstændigt
vindsimuleringsbillede, da der ikke mangler data på steder under terræn. Der er endvidere fokuseret
på at lægge det vandrette plan for vindsimuleringsresultatet lige over terræn - specielt i området
'nedenvinds' for projektet - så en eventuel korridoreffekt eller tragteffekt med forhøjede
vindhastigheder vil kunne konstateres fx på arealerne bag højhusene. De simulerede
vindhastigheder er angivet med en farveskala. Heraf fremgår det, hvorvidt den anvendte
vindhastighed på 5 m/s accelereres op eller ned inden for eller omkring projektområdet.
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Generelt ses det af vindsimuleringen, at højhusbebyggelsen kan forventes at have en lægivende
effekt, både internt i området og i overgangen til naboområder. Der forventes således ikke
accelererede vindhastigheder, der kan give genevirkning for fx parkens eller skolernes brugere.
For vindretning vestsydvest ligger Den gamle golfbane nedenvinds højhusbebyggelsen og i læ af
denne. Vindsimuleringsresultatet er vist i kote 55, som giver et repræsentativt billede af
vindstrømningen bag bygningerne. Kote 55 ligger 7 meter over terræn i den nordlige del af parken,
der grænser op til projektet, og 14 meter over terrænet i den sydlige ende. Også i lavere koter ses
samme billede af læ og uden accelererede vindhastigheder i omgivelserne.

Beregningsresultat for vindretningen vestsydvest.

For vindretning vest ligger Den gamle golfbane tilsvarende nedenvinds højhusbebyggelsen, som jf.
simuleringen vil have en lægivende effekt ind i parken. Resultatet er vist i kote 51, som giver et
repræsentativt billede af vindstrømningen bag bygningerne. Kote 51 ligger 4 meter over terræn i den
nordlige del af parken og 10 meter over terræn i den sydlige ende. Jævnfør simuleringen forventes
der ikke accelererede vindhastigheder i parken eller de øvrige omgivelser.
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Beregningsresultat for vindretningen vest.

For vindretningen østsydøst ligger Filipskolen og Aalborg Friskole nedenvinds projektet.
Beregningsresultatet er vist i kote 50, som viser et repræsentativt billede af vindstrømningerne bag
højhusbebyggelsen. Koten ligger 5 meter over terræn i skolegården. Af resultatet ses, at
bebyggelsen forventes af have en lægivende effekt. For samme vindretning er der lagt 3 vertikale
snit omkring de nærmeste tårnhuse, se figur 4. Snittene kan være med til at give en yderligere
belysning af, om der er accelererede vindstrømninger som følge af projektet. Ud fra
vindsimuleringen kan der kun konstateres læeffekt bag og omkring bygningerne.
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Beregningsresultat for vindretningen østsydøst.
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Vertikale snit – A, B og C - for vindretningen østsydøst.

Friluftsliv og rekreative interesser (i og udenfor planområdet)
Den bevidste disponering af området med et omfattende grønt netværk af landskabsområder
og fælles opholdsarealer støttet op af nye stier og passager til parken vil have en positiv betydning
for hele bydelens friluftliv og muligheden for let at kunne tilgå de rekreative interesser i hverdagen.
Dette er i fuld overensstemmelse med den overordnede planlægning for en styrkelse af kommunens
Grøn-Blå struktur, som Den gamle golfbane og Sohngårdsholmsparken er en del af.
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Det tætte funktionelle og visuelle samspil mellem skovbrynets natur og bebyggelsen
vil desuden tilføre en ekstra kvalitet og dynamik til både bo- og opholdskvalitet for beboerne. Det
vurderes at planen – og dermed områdets grønne struktur – kan realiseres uden direkte negative
konsekvenser for de eksisterende rekreative interesser i parken. Dog vil der - til forskel fra den
eksisterende situation - gives større mulighed for indkig til parken samt genereres skygger fra
fortætningen med højhuse. Disse ændringer vurderes dog ikke at ville reducere aktivitetsmuligheder
relateret til borgernes friluftsliv. Jævnfør forrige afsnit formodes projektet heller ikke at give
anledning til vindgener.
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Afbødende foranstaltninger
I planlægningen er der arbejdet med afbødende foranstaltninger for at undgå væsentlige negative
påvirkninger i forbindelse med planens gennemførelse. Følgende afbødende foranstaltninger er
indarbejdet i planlægningen eller gennemføres ifm. realiseringen:
Landskab
Højhusbebyggelsen i 10-16 etager udformes og placeres, så de karakteristiske oprindelige
landskabsformer fremhæves. Herudover indeholder planen specifikke bestemmelser for regulering
af terræn, herunder mulighed for at tilbageføre terrænet til den oprindelige form - fx på de steder,
hvor der er skabt kunstige plateauer ifm. tidligere byggeri.
Arkitektur & kulturarv
Dele af den oprindelige bebyggelse bevares, ligesom det karakteristiske buede vejforløb og
bevaringsværdig beplantning videreføres i den nye parkby. Herudover videreføres tegl som
foreskrives i gul-brune nuancer som et primært facademateriale, der danner reference til det
oprindelige bygningskompleks.
Det visuelle og æstetiske samspil med Sohngårdsholmsparken sikres gennem særlige krav til
udformning af bebyggelse og opholdsarealer, herunder krav til facadebegrønning, beplantede
tagflader samt en bevidst fysisk og visuel sammenbinding med det tilstødende skovbryn.
Trafik/fremkommelighed
Fortætningen af området medfører øget personbiltrafik - både internt i området og på det tilstødende
vejnet. Påvirkningen afbødes i lokalplanen ved at optimere krydstilslutningen til Sohngårdsholmsvej
samt sikre gode og direkte forbindelser for cyklister og gående gennem området til stinettet og
kollektiv trafikbetjening (+BUS).
Trafikstøj
Områdets bebyggelse er disponeret under hensyntagen til støjforhold, herunder med afskærmende
bebyggelse (nyt parkeringshus) mod Sohngårdsholmsvej samt tilbagetrækning af ny bebyggelse ift.
denne. Endvidere er det mest støjbelastede boligtårn (beregningspunkt 4 på støjudbredelseskortet
fra maj 2017) udtaget af planløsningen. Konkret udformes den støjbelastede del af bebyggelsen
(vestfacaden af den eksisterende bygningslænge BP03) med støjvinduer o.l. til afbødning af støj fra
den interne trafik.
Lys-/skygge- og indbliksgener
Et godt mikroklima vægtes højt i planlægningen af Parkbyen. Skalaen, disponeringen, volumen og
antallet af højhusbebyggelsen er således også sket udfra hensyn omkring at mindske skyggegener
og optimere solforhold - både på de tilstødende naboarealer og internt i området.
Vind
Nærarealerne omkring foden af tårnhusene samt terrasser, altaner mv. udformes ud fra hensyn
omkring vindforhold, så der sikres kvalitetsfyldte og komfortable by- og opholdsrum. Der vil således i
selve projekteringsfasen blive arbejdet med arkitektoniske løsninger, der kan have betydning for de
helt lokale vindforhold - også i opholds- og landskabsrum på terræn.
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Alternativer
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo – det såkaldte
0-alternativ. Miljøvurderingens 0-alternativ fastlægges som den situation, hvor forslag til lokalplan og
kommuneplantillæg ikke vedtages.
0-alternativet beskriver det scenarie, hvor den eksisterende anvendelse og den nugældende
planlægning videreføres. 0-alternativet vil derfor betyde, at området fortsat vil være en del af det
koncentrerede undervisningsområde langs Sohngårdsholmsvej med den nuværende bygningsskala,
som underordner sig den nuværende byprofil.
Udflytningen af Universitetet betyder imidlertid, at det eksisterende bygningskompleks overvejende
står ubenyttet hen. Derved er der risiko for, at bygningerne og friarealerne forfalder - med mindre
nye undervisningsfunktioner o.l. eller andre midlertidige anvendelser passes ind. 0-alternativet vil
også betyde en videreførelse af det nuværende nedprioriterede samspil og den svage fysiske
sammenhæng med Sohngårdsholmsparken. Dette til ulempe for beboerne i hele kvarteret.
Endvidere betyder status quo, at den generelle efterspørgsel på byggemuligheder til boliger i
Aalborg vil skulle dækkes andetsteds – fx ved inddragelse af nye arealer uden for vækstaksen og dermed en tilsidesættelse af visionen om bæredygtig byudvikling som primær drivkraft.
Uanset planernes eventuelle vedtagelse forventes der en ændring af områdets trafikale forhold,
herunder tilslutningen til Sohngårdsholmsvej, som flyttes og ombygges som følge af den planlagte
realisering af +BUS.

Side 98

Forslag

Lokalplan 4-1-115

Overvågning
Nogle af de væsentligste miljøpåvirkninger vedrører krav til byggeriets placering og udformning samt
udformningen af fri- og opholdsarealer, herunder 'mødet' med parkens skovbryn. Dette vil efter
eventuel endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg blive overvåget gennem den
almindelige byggesagsbehandling af de enkelte bygge- og anlægsprojekter. Her påses det, at
byggeri og anlæg lever op til lokalplanens bestemmelser, herunder de afbødende foranstaltninger i
forhold til miljøpåvirkningerne. Herudover overvåges trafikkens afvikling og sikkerheden for bl.a. de
bløde trafikanter løbende som en naturlig del af den kommunale drift.
Der foreslås således ikke særskilte overvågningstiltag.
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Sammenfattende redegørelse
Den sammenfattende redegørelse udarbejdes efter at den min. 8 ugers offentlige høring er afsluttet.
Her skal beskrives:
Hvorledes miljøhensyn er integreret i planlægningen.
Hvordan miljørapporten og udtalelser indkommet i offentlighedsfasen er taget betragtning.
Hvorfor netop den planlægning er valgt ud fra de behandlede alternativer.
Hvorledes de væsentlige miljøpåvirkninger af planen overvåges.
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