LOKALPLAN 4-1-112
Boliger og erhverv, Kollegievej, Vejgård

Forslag godkendt af Aalborg Byråd 26.02.2018
Offentlig høring fra 02.03.2018 til 27.04.2018

Forslag

Indholdsfortegnelse
Hvad er en lokalplan?

1

Redegørelse

3

Baggrund og formål

4

Området

5

Lokalplanens indhold

7

Anden planlægning

12

Anden lovgivning

15

Servitutter

19

Bestemmelser

20

1. Formål

21

2. Område- og zonestatus

22

3. Arealanvendelse

23

4. Udstykning

25

5. Bebyggelsens omfang og placering

26

6. Bebyggelsens udseende

28

7. Ubebyggede arealer

32

8. Veje, stier og parkering

35

9. Tekniske anlæg

40

10. Miljø

42

11. Grundejerforening

43

12. Betingelser for ibrugtagning

44

13. Lokalplan

45

14. Servitutter

46

15. Retsvirkninger

47

Kort og bilag

48

Bilag 0 - Miljøklasser

49

Kortbilag 1 - Matrikelkort

57

Kortbilag 2 - Arealanvendelse

58

Kortbilag 3 - Illustrationsplan

59

Kortbilag 4 Anbefalinger beplantning

60

Miljørapport

61

Hvad er en miljørapport?

62

Planens formål og indhold

63

Ikke-teknisk resumé

64

Miljøvurdering

66

Afbødende foranstaltninger

76

Alternativer

77

Overvågning

78

Sammenfattende redegørelse

79

Forslag

Lokalplan 4-1-112

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

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

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

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

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

Lokalplanforslag og offentlig høring
Når byrådet har godkendt forslag til lokalplan sendes planen i offentlig høring. I den periode har
borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når
offentlighedsperioden er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme
eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt.
Byrådet er forpligtet til at behandle indsigelser og forslag om ændringer inden lokalplanen vedtages
endeligt, men byrådet er ikke forpligtet til at rette sig efter dem.
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så
omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med
offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside,
er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke
må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i
planen.
De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold.
I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen
og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til
anden lovgivning, som fx Naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.
Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved
lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Aalborg Kommune ønsker at skabe grundlag for dannelsen af et stærkt fremtidigt urbant knudepunkt
omkring kollektiv transport, herunder en ny +BUS station ved det overforliggende hjørne ved
Grønlands Torv. Der lægges vægt på, at en kommende bebyggelse på grunden er med til at
definere en ny dagsorden for stedet – visuelt såvel som funktionelt.
Området, som ligger på hjørnet af Sohngårdsholmsvej og Universitetsboulevarden, har været
udbudt til salg af Aalborg Kommune, og ønskes nu bebygget med boliger, erhverv og
butikker. Området er i dag ubebygget, og fremstår som et åbent, grønt areal.
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre et højhus i 15 etager samt en
karrébebyggelse med et grønt gårdrum i midten. Lokalplanen sikrer desuden materialevalget, som
bl.a. er tegl og grønne facader.
Ny bebyggelse skal fremstå som et markant arkitektonisk fyrtårn, og byrummet omkring hjørnet skal
være et urbant knudepunkt med grønt præg, der understøtter forbindelsen fra de omkringliggende
bebyggelser til den kollektive trafik.
Bygningens nederste niveau langs de omkringliggende veje skal anvendes til publikumsorienterede
funktioner, og området skal vejbetjenes fra Kollegievej.
Lokalplanen giver mulighed for op til 13.560 m2 byggeri på grunden. Heraf udgøres størstedelen af
byggeriet af boliger, og op til 2.500 m2 udgøres af erhverv og butikker.

Illustrationen viser en visualisering af det mulige, kommende byggeri set fra vest.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2017.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger på det nordøstlige hjørne i krydset mellem Universitetsboulevarden og
Sohngårdsholmsvej.
Området omfatter et areal på ca. 5.377 m2 i byzone. Afgrænsningen fremgår af oversigtskortet, og
området er i dag ubebygget.
Området har vejadgang fra Kollegievej i grundens nordøstlige hjørne.
Terrænet er jævnt faldende mod nord indenfor lokalplanområdet, fra ca. kote 35 til ca. kote 32.
Længst mod nord flader terrænet mere ud.
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Området fremstår i dag som et græsareal med en mindre beplantning af buske og træer i skel mod
øst.

Omgivelser
Området udgør et areal i den østlige del af Aalborg, og har en synlig placering i det store gaderum
ved krydset mellem Universitetsboulevarden og Sohngårdsholmsvej. Bydelen er et område med
mange boliger, en del institutioner samt erhverv og butikker.
Øst for området ligger der boliger i form af et kollegie og længere mod øst, "Farmen", en del af
institutionen Fristedet . Lidt længere mod øst ligger det rekreative område Den gamle golfbane.
Syd for området, på det overforliggende hjørne i krydset, ligger det eksisterende bydelscenter ved
Grønlands Torv, og de eksisterende butikker, erhverv, boliger og institutioner på og omkring torvet.
Her ligger også det eksisterende højhus, og det er her, der planlægges for en fremtidig +Bus-station.
På modstående hjørne mod sydvest ligger Polarcenteret med butikker, erhverv og boliger, og på det
overforliggende hjørne mod vest ligger Aalborghus Gymnasium.
Nord for området ligger Center for døvblindhed og høretab i en sammenhængende bebyggelse
med Kollegievejens skole og en børnehave. Lidt længere mod nord er Parkbyen under
planlægning, og mod nordvest ligger boligområdet Magisterparken, med bl.a. et nyrenoveret højhus.
Langs de omgivende veje Universitetsboulevarden, Sohngårdsholmsvej og Kollegievej findes der
markant beplantning, som giver gaderummene en særlig karakter og bidrager med menneskelig
skala. På nabomatriklen findes desuden bevaringsværdige træer, som bidrager til områdets grønne
præg, samt et grønt hegn i skel, der i dag giver en visuel, lægivende afskærmning mod
lokalplanområdet.
Det er vigtigt at understøtte og skabe sammenkobling på tværs af det store gaderum ved krydset.
Derfor fokuseres der på at skabe et område med fokus på den menneskelige skala og med et grønt
præg.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere etageboliger, erhverv og butikker indenfor lokalplanens
område, og bidrager dermed til både bylivet og fortætningen af området.
Lokalplanen sikrer også, at nederste niveau langs Universitetsboulevarden og langs
Sohngårdsholmsvej og Kollegievej, anvendes til publikumsorienterede funktioner.

Illustrationen viser en visualisering af det mulige, kommende byggeri set fra nord.

Disponering
Som en skulpturel enhed på det trafikerede hjørne vil bebyggelsen fremstå som et pejlemærke i
byens skyline – gradueret i skala med de tre elementer: base, karré og tårn. Omkring basen dannes
bytorvet og landskabstrappen, der skal indbyde til ophold og aktivitet i gadeniveau og dermed
understøtte bylivet i området, samt forbindelsen videre til Kollegievej. I karréens indre er der et bilfrit,
grønt gårdrum, der sammen med tårnets opholdsterrasser skal give beboerne varierede udendørs
opholdsarealer med forskelligartede muligheder for læ, sol og udsigt.
Basen er i 2 etager, mens karréen er i 6-9 etager, og tårnet er i 15 etager. Der bygges ikke helt ud til
skel, men bebyggelsen tilpasser sig de øvrige bebyggelser langs Kollegievej ved at være let
tilbagetrukket fra Kollegievej. Landskabstrappen sikrer ligeledes at byggeriet er let tilbagetrukket fra
Universitetsboulevarden.
Der lægges vægt på gedigne kvalitetsmaterialer, der vil patinere smukt, og som i fortrinsvis lyse,
varme farver skal signalere en venlig
stemning og fremme et tilhørsforhold for beboere i hele området.
Planen sikrer, at området også fremover fremstår med et grønt præg med en varieret beplantning,
herunder at der tages vare på et eksisterende, bevaringsværdigt træ øst for området, som strækker
sin krone og rødder ind i lokalplanområdet. Ud over at sikre et grønt præg, kan beplantningen være
med til at forbedre vindforholdene omkring bebyggelsen.
Der vil ske en ændring af det eksisterende, grønne hegn mod øst, da det sandsynligvis vil skulle
fjernes. Et eventuelt fremtidigt hegn mellem de to matrikler skal sikres i en dialog med ejeren af
nabomatriklen. Den del af rodnet og krone for det bevaringsværdige træ på nabomatriklen, som
ligger indenfor lokalplanområdet, sikres i lokalplanen.
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Situationsplan. Illustrationen viser, hvordan et kommende byggeri kan udformes på grunden.

Anvendelse
Lokalplanområdet kan envendes til boligformål, erhverv og butikker. Desuden kan der etableres
mindre, tekniske anlæg til områdets daglige forsyning.
Der lægges vægt på, at niveau 1 langs Universitetsboulevarden og delvist langs Sohngårdsholmsvej
og niveau 0 langs Kollegievej og delvist langs Sohngårdsholmsvej anvendes til
publikumsorienterede funktioner, som fx butikker, restauranter og lignende, se illustration under pkt.
3.1.
Hensigten er, at området bliver en del af et stærkt, urbant knudepunkt omkring den kollektive
transport, der understøtter forbindelsen til de nærliggende boliger, institutioner og rekreative
funktioner.
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Illustrationen viser, hvordan niveau 1 langs Universitetsboulevarden og delvist langs Sohngårdsholmsvej og niveau 0
langs Kollegievej og delvist langs Sohngårdsholmsvej skal anvendes til publikumsorienterede funktioner.

Bebyggelse
Bebyggelsen introducerer en ny fortættet randbebyggelse mod Universitetsboulevarden i
overensstemmelse med ambitionen om fortætning langs +Bus-traceet.
Bebyggelsen består, som nævnt ovenfor, af en base, en karré og et tårn. Tårnet kan max blive 50 m
højt, hvilket svarer til max 15 etager. Højden er fastlagt med udgangspunkt i den omkringliggende
bebyggelse – og tårnet skal indgå i en række af høje bebyggelser langs Sohngårdsholmsvej og
Universitetsboulevarden.
Tårnets skrå facade mod sydøst begrønnes, som vist på illustrationen nedenfor.
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Illustrationen viser en visualisering af det mulige, kommende byggeri set fra syd.

Trafik
Der er sikret vejadgang til området via Kollegievej.
I området anvendes en relativ lav parkeringsnorm, idet området i dag er særdeles velforsynet med
hensyn til kollektiv trafik. Tilgængeligheden til kollektiv trafik vil yderlige øges med den kommende
+Bus-forbindelse. Området bliver desuden et fortætningsknudepunkt i forbindelse med etablering af
en station for +Bus'en på det overforliggende hjørne ved Grønlands Torv. Tilsammen vurderes disse
forhold at området er sammenligneligt med midtby-parkeringsnormen.
Der er sikret en forbindelse gennem området fra Kollegievej og til den kommende +Busstation på
det overforliggende hjørne.
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Trafikdiagram som viser trafikflowet ved den nye bebyggelse.

Miljø
De kommende boliger og erhverv skal sikres at kunne overholde de gældende grænseværdier for
støj.
Den planlagte bebyggelse på lokalplanområdet betragtes som huludfyldning.
Grænseværdierne for støj fra vejtrafik vil ikke kunne overholdes. Eftersom bebyggelsen betragtes
som huludfyldning og reglerne for etablering af nye boliger i eksisterende støjbelastede byområder
kan anvendes, er det stadig muligt at opføre bebyggelsen, såfremt det sikres, at de nævnte lempede
støjkrav er overholdt.
Området er belastet af trafikstøj fra Sohngårdsholmsvej, Kollegievej og Universitetsboulevarden.
Der skal etableres støjafskærmende tiltag for at grænseværdierne for trafikstøj kan overholdes i
boligerne.
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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.
Resultatet er, at der er udarbejdet en miljørapport for lokalplanen. I miljørapporten beskrives,
hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, 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.
På nuværende tidspunkt omfatter lokalplanen ikke et projekt eller anlæg på Bilag 1 eller 2 i
ovennævnte lov. Derfor er der ikke udarbejdet en screening eller en miljøkonsekvensrapport. Når
det endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at udløse en screening for
en vurdering af, om projektet har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's
medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske
for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er
beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura
2000-områderne.
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Lokalplanområdet ligger i Aalborg by i et tæt bebygget område. Nærmeste Natura 2000-område er
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Natura 2000-område nr. 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, som ligger ca. 7,5 km
vest for lokalplanområdet. Som følge af den betydelige afstand mellem områderne vurderes, at
planlægningen af nybyggeri inden for lokalplanområdet hverken i sig selv eller sammen med andre
planer og projekter vil medføre forstyrrende påvirkning ind i Natura 2000-området.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura
2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
forstyrre fugle på reder.
Der er ikke registreret beskyttet natur eller beskyttede plantearter inden for området.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg 4.054, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem
lokalplan og kommuneplan.
Kommuneplantillægget ændrer følgende:
Retningslinjen for byudviklingsområder, "2.1.1 Egentlig byudvikling og byformål".
Det nye byudviklingsområde tilføjes retningslinjen.
Retningslinje for detailhandel er udvidet, "7.1.3 Øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre".
I retningslinjen er bydelscentret Grønlands Torv udvidet, så det også omfatter lokalplanområdet.
Ud over en udvidelse af bydelscentrets udstrækning er arealrammen for detailhandel i
bydelscentret forøget fra 5.500 m² til 6.500 m².
Retningslinje for højhuse, "5.1.3 Højhuse".
I retningslinjen er tilføjet mulighed for at opføre et højhus inden for lokalplanområdet. Der er ikke
ændret i retningslinjens bestemmelser.
Ændringer af rammer.
Der udlægges en ny kommuneplanramme "4.1.C3 Ved Grønlands Torv" til centerformål, der
omfatter lokalplanområdet. Kommuneplanrammen "4.1.O8 Kollegievej" reduceres med det
tilsvarende areal.
Bygninger inden for den nye kommuneplanramme, 4.1.C3, må opføres med et
maks. etageantal på 15 etager og en maks. højde på 50 m (højest kote 82 DVR90).
Bebyggelsesprocenten for rammen er maks 280 (tidligere 50 %). Planen vil muliggøre en
fortætning på ca. 170 nye boliger. I den gældende kommuneramme er der i dag kun mulighed for
opførelse af kollegieboliger.

Lokalplaner og byplanvedtægter
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Området er omfattet af Byplanvedtægt 13, som udlægger det til offentlige formål. Byplanvedtægten
blev godkendt i august 1964. Byplanvedtægten giver ikke mulighed for den anvendelse og
fortætning, som ønskes på ejendommen. Den eksisterende byplanvedtægt ophæves i sin helhed
indenfor det område, som er omfattet af nærværende lokalplan, i forbindelse med byrådets endelige
godkendelse af Lokalplan 4-1-112.

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.
Bebyggelsens højde og volumen afviger ikke væsentligt fra andre byggerier i området. I kvarteret
findes således andre højhusbebyggelser på hhv. Grønlands Torv og Magisterparken, ligesom et
forslag til lokalplan for "Parkbyen" med indpasning af nye slanke højhuse i den tidligere Teknikumbebyggelse har været i offentlig høring i 2017. Højde og volumen på byggeriet indenfor
lokalplanområdet er derfor ikke fremmed for kvarteret. Bygningen vurderes ikke at ville opleves som
en markant visuel påvirkning af kysten, i kraft af sin placering ca. 2,6 km fra kysten og
beliggende bag en tæt, bymæssig bebyggelse. Langs havnefronten findes flere høje bygninger, som
vil betyde, at synligheden af den bagvedliggende bebyggelse, set fra kysten eller vandet, vil
være begrænset. Bebyggelsen vurderes derfor ikke at ville påvirke kysten visuelt.
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Anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

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

Arkæologi
Hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det
berører fortidsmindet, og fundet straks meldes til Nordjyllands Historiske Museum,
jf. Museumsloven.
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, i henhold til Museumslovens
§ 25, anmode Nordjyllands 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 forundersøgelse afholdes af bygherren eller den, for hvis regning
jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.
Nordjyllands Historiske Museum har vurderet, at der er meget lille risiko for at træffe fortidsminder
under terræn ved et anlægsarbejde. Museet anser det ikke for nødvendigt at gennemføre en
forundersøgelse.

Jordforurening
På den sydvestlige del af lokalplanområdet har der i periode fra 1957 til 1964 været en
varmecentral. En del af området er kortlagt efter reglerne i jordforureningsloven, fordi der ved en
undersøgelse er påvist nikkelforurening. Kortlægningen medfører, at ejer eller bruger af arealet skal
ansøge kommunen om tilladelse efter jordforureningslovens §8, før det kortlagte areal kan ændre
anvendelse til bl.a. bolig, legeplads, institution, rekreativt område eller alment tilgængeligt område.
Ethvert bygge- og anlægsarbejde på et kortlagt areal kan ligeledes kræve §8 tilladelse efter
jordforureningsloven. Ansøger skal i den forbindelse for egen regning udføre nødvendige
forureningsundersøgelser eller på anden måde dokumentere, at den planlagte ændrede anvendelse
eller det planlagte bygge- og anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
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.
Flytning af jord fra det forureningskortlagt areal skal anmeldes til Aalborg Kommune før
bortskaffelse.
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.
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I praksis betyder områdeklassificering, at grundejeren har pligt til at undersøge jorden, inden den
køres bort fra en områdeklassificeret 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.
Indenfor lokalplanområdet er der en V2 kortlægning på matrikelniveau.
Vidensniveau V1 betyder, at man kender til aktiviteter, der kan have forurenet grunden.
Vidensniveau V2 betyder, at man med stor sikkerhed ved, at der på grunden er en forurening, som
kan skade mennesker eller miljø.

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

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

Støj
Området er påvirket af støj fra Universitetsboulevarden, Sohngårdsholmsvej og Kollegievej.
I forbindelse med byggeansøgning skal det dokumenteres, at støjniveauet ikke overstiger
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier indendørs i sove- og opholdsrum og på udendørs
opholdsarealer:
Lden 58 dB for boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger,
plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker.
Lden 63 dB forHoteller, kontorer m.v.
I eksisterende boligområder og områder for blandede byfunktioner i bymæssig bebyggelse kan der
opstå ønske om at forny eller vitalisere boligkvarterer, herunder også i forbindelse med byfornyelse
og såkaldt "huludfyldning" i eksisterende karrébyggeri, selv om grænseværdien på Lden 58 dB på
ingen måde kan overholdes. Der kan i disse særlige situationer planlægges nye, støjisolerede
boliger (og tilsvarende anvendelse) under forudsætning af, at det sikres at:
Alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til boligerne, har et
støjniveau lavere end Lden 58 dB.
Det indendørs støjniveau med lukkede vinduer ikke overstiger Lden 33 dB(A) (jf. BR10)
Udformningen af boligernes facader sker, så der er et støjniveau på højest 46 dB indendørs i
sove- og opholdsrum med åbne vinduer.
Boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facade
og birum mod gaden.
Den planlagte bebyggelse på lokalplanområdet betragtes som huludfyldning.

Side 16

Forslag

Lokalplan 4-1-112

Illustrationen viser den beregnede støjudbredelse fra vejtrafik.

Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller påvirkes af et
støjniveau, der overstiger de gældende grænseværdier i henhold til Miljøstyrelsens vejledning
5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder".
I forhold til støj fra dagligvarebutikken kan de vejledende grænseværdier overholdes på hverdage og
lørdage. For søndage vil der være overskridelse i dagperioden i BP01 på 2. sal og i skel over mod
kollegiet.
Såfremt støjgrænsen skal overholdes i skel kan dette løses ved en 2,5 m høj støjvæg ved skel over
mod kollegiet.
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Illustrationen viser den beregnede virksomhedsstøj på søndage, dagperiode kl. 7-18.
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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. 1ahq, Sohngårdsholms Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 02.04.1960
Titel: Dok om oversigt mv
Indhold: Dokument om oversigt på hjørnet af Sohngårdsholmsvej og Th. Sauers Vej – 25 x 25 m fra
kørebanekant
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 1ahq, Sohngårdsholms Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 01.02.1963
Titel: Dok om oversigt mv
Indhold: Dokument om oversigt på hjørnet af Sohngårdsholmsvej og Kollegievej – 20 x 20 m fra
kørebanekant.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 1ahq, Sohngårdsholms Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 27.09.2002
Titel: Dok om fjernvarme/anlæg mv.
Indhold: Dokument om fjernvarmeledninger der løber i øst-vestgående retning såvel i den nordlige
som den sydlige del af matr.nr. 1ahq.
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 ny bebyggelse skal fremstå som et markant arkitektonisk fyrtårn
at området kan anvendes til boliger, butikker og erhverv
at niveau 1 langs Universitetsboulevarden og delvist langs Sohngårdsholmsvej og niveau 0
langs Kollegievej og delvist langs Sohngårdsholmsvej skal anvendes til publikumsorienterede
funktioner
at området vejbetjenes fra Kollegievej
at byrummet omkring hjørnet bliver et urbant knudepunkt og mødested med grønt præg, der
understøtter forbindelsen fra de omkringliggende bebyggelser til den kollektive traæk
at der stilles særlige krav til udformning af den del af facaden mod øst, som rummer
parkering i konstruktion
at sikre opholdsarealer til bebyggelsens beboere

Ad 1.1
Se illustration under pkt. 3.1 vedrørende placering af niveau 0 og 1.
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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
Områdets hovedanvendelse er blandet bolig- og erhvervsformål
Inden for området må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Etageboliger
Butikker (dagligvare- og udvalgsvarebutikker)
Øvrige centerfunktioner og serviceformål
Restaurant o.l.
Klinikker mv.
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg, herunder parkering
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-2, se Bilag 0.
Niveau 1 langs Universitetsboulevarden og delvist langs Sohngårdsholmsvej og niveau 0 langs
Kollegievej og delvist langs Sohngårdsholmsvej skal anvendes til publikumsorienterede funktioner,
herunder minimum én butik, se illustration.
De arealer på niveau 1 langs Universitetsboulevarden og niveau 0 langs Sohngårdsholmsvej og
Kollegievej (bygningens nederste etage), som ikke orienterer sig mod Universitetsboulevarden,
Sohngårdsholmsvej og Kollegievej, kan anvendes til andre funktioner end publikumsorienterede
funktioner.
På hjørnet af Universitetboulevarden og Sohngårdsholmsvej skal der etableres en landskabstrappe,
som indbyder til ophold og aktivitet, og som understøtter bylivet og forbindelsen til Kollegievej.
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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Illustrationen viser, hvordan nederste niveau i bygningen skal anvendes til publikumsorienterede erhverv. På grund af
terrænforholdene vil nederste niveau mod nord ligge et niveau lavere end nederste etage mod syd.

Ved publikumsorienterede funktioner forstås butikker, øvrige centerfunktioner og
serviceformål, restauranter, service, klinikker og/eller udadvendte fritidsprægede og kulturelle
funktioner. Eksempler kan, ud over dagligvarebutikker, være: kiosk, bager, café, fitness,
forsamlingslokale, pengeinstitut, advokat, ejendomsmægler, forsikring, tandlæge, læge, frisør mv.

3.2 Butiksstørrelser
Det maksimale bruttoetageareal til butikker inden for området er 2.500 m2.
Maks. butiksstørrelse for dagligvarebutikker er 1.500 m2 og for udvalgsvarebutikker 1.000 m2.
Ad 3.2
Til den enkelte butik kan der hertil tillægges et areal på op til 200 m² til personalefaciliteter.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Ingen bestemmelser.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens omfang
Inden for lokalplanområdet kan der opføres 13.560 m2 bebyggelse.
Endvidere kan der opføres i alt 3.000 m2 bebyggelse, der kun kan anvendes til følgende
formål: Parkering i konstruktion og kørerampe i forbindelse hermed, portgennemgange samt
overdækkede arealer til cykelparkering, kundevogne og flaskegård

5.2 Bebyggelsens placering
Bebyggelse skal placeres indenfor byggefelterne, som er angivet på kortbilag 2. Mindre
overskridelser af byggefeltet kan tillades.
Ad 5.2
Ved den endelige projektering og indpasning af bygningen, kan der være behov for at afvige i
mindre grad fra det viste byggefelt.

5.3 Bygningshøjde
Byggeriets højeste punkt, inkl. elevatortårne og ventilationsafkast, må ikke overstige kote 82,0
DVR90. Den maksimale bygningshøjde er 50 m.
Bebyggelsen opføres med en base i 2 etager, hvorpå der er placeret hhv. et "tårn" i yderligere 13
etager og en "karré" med fløje på yderligere 4-6 etager.
Det maksimale etageantal indenfor de enkelte byggefelter fremgår af kortbilag 2.
Bebyggelse indenfor byggefelterne, på nær byggefelt A, kan opføres i de angivne etager plus
eventuelle elevatortårne.
Byggefelt E er i niveau 0, og kan kun bebygges i 1 etage.
Ud over det angivne etageantal kan der etableres tagterrasser og opholdsarealer på tagfladerne.
Niveau 0 og 1 skal have en etagehøjde på min. 3,5 m.

Ad 5.3
Eventuelle elevatortårne skal fremstå som en integreret del af arkitekturen, så der opnås en god
helhedsvirkning.
Etagehøjden på 3,5 m måles fra overkant gulv til overkant gulv.
Byggefelt E udgør den del af bebyggelsen, som ligger under bytorvet.

5.4 Altaner og altangange
Altaner skal være indeliggende.
Der kan kun etableres altangange på facader, som vender ind mod gårdrummet.
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5.5 Adgangsforhold
Adgang til de publikumsorienterede funktioner mod Universitetsboulevarden og Sohngårdsholmsvej
skal ske på niveau 1, fra gadeside.
Adgang til boligerne vil ske fra altangange mod gårdrummet.
Ad 5.5
Adgangen til de nævnte publikumsorienterede funktioner vil ske fra byrummet ved
landskabstrappen.

Illustrationen viser adgangsforholdene markeret med grå pile.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Facader
Facader ud mod Universitetsboulevarden, Sohngårdsholmsvej, Kollegievej og nabobebyggelsen
mod øst, skal fremstå i tegl fx i en gitterstruktur med tegloverflade og fyldninger af fx tegl, glas,
beton, puds eller let facademateriale. Se illustration.
Facader ind mod gårdrummet, samt øvrige facader, gavle og lignende, kan udføres som
ovenstående, eller kan udføres i tegl, der kan vandskures og males, samt i beton, puds, let
facademateriale eller lignende. Facader mod gårdrummet skal fremstå i lyse farver.
Teglfarven skal holdes inden for et spekter med udgangspunkt i en varm, sandfarvet tegl med lyse
fuger. Teglfacaderne må ikke fremstå med spættet karakter. Der kan i felter eventuelt arbejdes med
2 tætliggende nuancer inden for samme farvevalør.
Der skal etableres facadebegrønning på tårnets vestfacade, samt på tårnets facade mod
gårdrummet, og på facader der danner væg i byrummet omkring landskabstrappen.
Øvrige facader kan ligeledes begrønnes.
Facadebegrønningen på vestfacaden skal være en karaktergivende, grøn beplantning, som er
koncentreret i bunden af bygningen, og som skal sikre en grøn karakter langs Sohngårdsholmsvej.
Facadebegrønningen på tårnets facade mod gårdrummet skal danne et vertikalt, grønt gårdrum.
Facader på parkeringsetager skal bidrage positivt til det visuelle miljø, fx i kraft af et særligt
arkitektonisk greb, facadematerialer af høj kvalitet, kunstnerisk bearbejdning eller begrønning.
Facader på parkeringsetager skal bindes sammen med resten af bebyggelsen, fx med et åbent
forbandt, der efterfølgende kan begrønnes.
Facadematerialerne skal have en detaljeringsgrad og variation, så bygningens base byder på
sanseindtryk, der kan opleves af gående og cyklende.
Der skal være åbne og aktive facader i niveau 1 langs Universitetsboulevarden og delvist langs
Sohngårdsholmsvej og niveau 0 langs Kollegievej og delvist langs Sohngårdsholmsvej, og man skal
kunne kigge ind og opleve aktivitet.
Samtidig skal bygningens skala i niveau 0 og 1 nedbrydes til menneskelig skala ved i udformningen
at arbejde med en øget detaljering og stoflighed med hensyn til materialer og facadebegrønning.

Ad 6.1

Side 28

Forslag

Lokalplan 4-1-112

Illustrationen viser med rød linje de facader, som skal fremstå med tegloverflade.

Vækstbetingelserne på terræn for facadebegrønningen skal sikres.
Skalaen på facader på niveauerne med parkering skal nedbrydes, så bygningsvolumenet danner en
"base-effekt" for projektet.
Puds og malede facader egner sig ikke til facadebegrønning.
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Illustrationen viser en visualisering af det mulige, kommende byggeri set fra syd.

6.2 Tage
Tage skal udføres, så de syner flade (med op til 5° hældning).
Tage kan udføres i tegl eller beton, tagpap, skifer, zink, matte metalplader eller som "grønt tag" (mos
sedum o.l.).
Der kan etableres taghaver og tagterrasser på tagfladerne.
Tage på parkeringskældre og –huse skal udnyttes som rekreative opholds-arealer for bebyggelsen.
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) skal integreres arkitektonisk i byggeriet og må ikke være
reflekterende og må ikke medføre blændingsgener. Solceller skal være flade, så de ikke er synlige
fra omkringliggende bebyggelser.
Ad 6.2
Af hensyn til forsinkelse og fordampning af regnvand samt for at bibringe flere rekreative og grønne
kvaliteter til bebyggelsen, vil grønne tage være en god løsning.

6.3 Skiltning
Skiltning skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning og må ikke have karakter af
facadebeklædning, vinduesafblænding o.l.
Skiltning kan finde sted på niveau 0 og 1.
Skiltning på facaden kan blandt andet foregå med løse bogstaver, logoer og udhængsskilte, som er
belyst eller kan lyse. Løse bogstaver og logoer må have en max. højde på 0,7 m. Udhængsskilte må
have en max. højde på 1,2 m og en max bredde på 1,0 m.
Der kan dog arbejdes med skiltning på vinduesfladerne i niveau 0 (fx tilklæbning), når skiltningen
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udgør en mindre del (max en fjerdedel) af den enkelte vinduesflade.
På niveau 1 kan der ikke ske tilklæbning ud mod Universitetsboulevarden og Sohngårdsholmsvej.
Facader, som skal anvendes til publikumsorienterede funktioner, skal være henvendt mod publikum.
Derfor må skilte, der placeres inde i butikken, ikke have en størrelse, der i væsentlig grad hindrer
indblik fra gaden.
Der kan desuden opsættes 2 pyloner med skiltning, hhv. på hjørnet af Sohngårdsholmsvej og
Kollegievej samt langs Universitetsboulevarden, som vist i princippet på kortbilag 2. Hver af
pylonerne må max have 2 flader med skilte/reklamer. Pylonen langs Universitetsboulevarden må
være max 1,7 m bred og 5,8 m høj. Pylonen på hjørnet af Kollegievej og Sohngårdsholmsvej må
være max 5,0 m høj og max. 1,5 m bred.
I øvrigt kan der opsættes henvisningsskilte mv. ved indkørslen til området, som kan være belyst eller
lyse, og som har en højde på max 1,5 m og en bredde på max 1,2 m.
Lysskilte eller belyste skilte må ikke være til gene for omgivelserne. Der må ikke anvendes
gennemskinnelige lyskasser. Kun skrifter og symboler må gennemlyses. Eventuelle spotlamper og
armaturer skal være spinkle og udføres i materialer og farver, der er neutrale i forhold til facaden, de
opsættes på.
Der må ikke opsættes laserlys eller dynamiske, digitale reklameskilte som fx lysaviser eller
animerede reklamer.
Ad 6.3
På grund af den store skala i bebyggelsen og de omgivende bebyggelser og gaderum kan skiltene
være relativt større end skiltepolitikken foreskriver, da de indgår som en del af helheden i det store
byrum. Skiltenes størrelse tager således højde for, at de placeres på og omkring et højhus, og at de
blandt andet vil opleves på stor afstand fra de omkringliggende veje og bebyggelser.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Fælles opholdsarealer
Der skal anlægges fælles udendørs opholdsarealer svarende til mindst 10% af etagearealet, som
udelukkende benyttes til boligformål.
Som en del af de samlede opholdsarealer skal der anlægges et gårdrum i karréen på min. 26 x
37 m, som vist i princippet på kortbilag 2. Gårdrummet må ikke placeres højere end på niveau
2. ’Gårdrummet må udelukkende anvendes til rekreativt formål. Materialeoplag, cykelparkering
o.lign. er ikke tilladt
Udendørs opholdsarealer må placeres på terræn, på dæk i konstruktionen (fx. ovenpå P-dæk), som
altaner, terrasser og på tage, som tagterrasser og taghaver.
Gårdrummet skal begrønnes gennem anvendelse af et mix af forskellige planter i rumskabende
sammensætninger, der danner ramme for kvalitetsfyldte opholdsrum med oplevelsesmæssig
variation. Fast belægning skal begrænses mest muligt, og være i lyse farver.
Opholdsarealer, som ikke er placeret i gårdrummet, kan være delvist glasinddækkede.
Ad 7.1
De 10% udregnes udelukkende af det areal, som reelt benyttes til boligformål, og ikke af
adgangsarealer mv. Således regnes altangange (og fælles opholdsarealer i forbindelse med
altangange) ikke med til det etageareal, som benyttes til boligformål.
Opholdsarealer kan delvist glasinddækkes for at skærme mod vind og støj.

7.2 Landskabstrappen
På hjørnet af Universitetsboulevarden og Sohngårdsholmsvej skal der anlægges en
landskabstrappe med et bytorv, som et hævet byrum.
Landskabstrappen indgår ikke i fælles opholdsareal.
Belægningen skal være fast og i lyse farver.
Landskabstrappen skal beplantes i overensstemmelse med pkt. 7.3.

Ad 7.2
Landskabstrappen og bytorvet kan anvendes til ophold og færdsel gennem området.
Beplantning på landskabstrappen skal sikre, at hjørnet fremstår grønt, og beplantningen kan
desuden mindske vindgenerne omkring hjørnet.
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Illustrationen viser bytorvet set fra Universitetsboulevarden, hvor landskabstrappen "vokser sammen" med fortovet, og
inviterer byens borgere ind i bebyggelsen.

7.3 Beplantning
Langs Kollegievej skal der etableres en trærække på 5-7 træer, med en placering som vist i
princippet på kortbilag 2. Træerne skal stå på en bunddækkende beplantning som fx græs, stauder
mv.
Der skal desuden etableres træer på udvalgte steder langs Universitetsboulevarden og
Sohngårdsholmsvej, med en placering som vist i princippet på kortbilag 2. Træerne skal understøtte
det grønne forløb langs vejene og sikre læ ved bygningens base.
For at mindske turbulens omkring bebyggelsens hjørner er det vigtigt at sikre god plads og gode
vækstvilkår for beplantning af et vist volumen ved de 2 sydvendte hjørner, mod
Universitetsboulevarden., se anbefalinger for beplantning s. 4.
Træer er den optimale beplantning ift at skabe læ. For at modstå vindpåvirkning skal der være fokus
på at skabe plads til træets forankring i jorden, derfor bør de største træer plantes i et fuldt åbent
plantebed på min. 15 m2 (tilnærmelsesvis ens mål for hhv bredde og længde).
Der bør arbejdes med 2-3 størrelse træer: de store mod veje, de mindre tættere ind mod bygningen.
Dette af hensyn til at kunne opnå gode vækstvilkår. Se forslag til plantearter i bilag 4.
Plantebede bør af hensyn til vækstvilkår være så tæt på terræn-niveau som muligt, og her bør
etableres et bunddækkende busk-/urtelag i max 1,5 m, dette for at mindske udtørringsrisiko.
Landskabstrappen på hjørnet af Universitetsboulevarden og Sohngårdsholmsvej skal have grønne
kvaliteter med beplantning af træer og buske.
Der skal etableres facadebegrønning på tårnets vestfacade, samt på tårnets facade mod
gårdrummet, og på facader der danner væg i byrummet omkring landskabstrappen, se pkt. 6.1.
Placering af større beplantning fremgår af kortbilag 2.
Det bevaringsværdige træ på nabogrunden, som er vist på kortbilag 2, skal sikres i bygge- og
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anlægsfasen, herunder mod skader på stamme og og rødder indenfor drypzonen, samt grenbrud.
Anbefalinger til beplantning fremgår af kortbilag 4.
Ad 7.3
Træerne langs Kollegievej vil fortsætte den eksisterende trærække, som findes langs Kollegievej øst
for lokalplanområdet. Træerne skal stå i en "grøn bund" for at sikre en grøn kant mod Kollegievej.
Træerne langs Universitetsboulevarden og Sohngårdsholmsvej skal sikre, at hjørnet fremstår med et
grønt præg samt afhjælpe vindgener omkring bebyggelsens base, også for naboer.
Hvis anlægsarbejder op til skel ødelægger eksisterende læhegn i skel mod nabobebyggelse er
bygherre jf. hegnsloven pligtig til at retablere en hegnsplantning. Udseende, artssammensætning og
omfang skal aftales nærmere med pågældende nabo.
For beplantning i plantekasser og på tag’ skal der være en substratdybde på mindst 1 m, hvor der er
træer eller buske. Der skal være en substratdybde på mindst 0,25 m hvor der er græsser og urter.
Varierende substratdybde kan fx løses med hævede bede ved træer og buske, evt. med
siddemulighed på bedkanten.

7.4 Terrænregulering
Lokalplanen giver mulighed for terrænregulering. Dels kan der etableres en rampe langs skel mod
øst, som giver vejadgang til niveau 0, og dels kan landskabstrappen etableres. Ved
landskabstrappen ligger nederste niveau i bygningen hævet over de omkringliggende veje, mens
der er niveaufri adgang til bebyggelsen fra Kollegievej.
Efter færdiggjort byggemodning og opførelse af bebyggelse og anlæggelse landskabstrappen samt
veje, parkeringsarealer osv., må der ikke ske terrænreguleringer på mere end +/- 0,50 m uden
tilladelse fra Aalborg Kommune.

7.5 Hegn
I skel mod kollegiet øst for området skal der opføres et hegn som både kan afhjælpe støj og vind.
Hegnet skal begrønnes.
Der må ikke opsættes hegn i øvrigt.

7.6 Udendørs oplag
Oplagring må ikke ske uden for bygninger eller særligt afskærmede arealer.

7.7 Inventar
Inventar på Landskabstrappe skal fremstå i dæmpede, lyse farver og fortrinsvis i naturmaterialer.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Kollegievej, som vist på kortbilag 2.
Ad 8.1
Som led i etablering af +BUS tracéet, er der sikret plads til etablering af signalreguleret lyskryds ved
Sohngårdsholmsvej og Kollegievej.

8.2 Veje
Veje skal anlægges med en kørebanebredde på min. 5,5 m.
Arealet mellem bebyggelsen og Kollegievej skal indrettes som shared space, som giver mulighed for
at bløde trafikanter kan sive mellem Kollegievej, gennem bygningen, via landskabstrappen og til
Grønlandstorv.
Hvor der etableres parkering vinkelret på kørebanen skal kørebanen have en bredde på mindst 7,0
m.
Ensrettede veje skal anlægges med en kørebanebredde på min. 3,5 m.
Der skal være vendemulighed for sættevogn på grunden.

Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkeligt manøvrerum for sættevogne, ligesom
vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for hindringer
mv.
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Plandiagram niveau 0.
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Plandiagram på niveau 1.

8.3 Stier
Der skal sikres en tryg forbindelse for gående gennem byggeriet fra Kollegievej til stoppestedet for
den kollektive trafik, som vist i princippet på kortbilag 2. Stien kan løbe delvist indendørs, hvis
forbindelsen tilgodeser, at der sker færdsel igennem bygningen.
Der skal etableres fortov på min. 1,5 m langs den eksisterende cykelsti på Universitetsboulevarden.
Stier skal anlægges med en fast belægning i lyse farver.
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Stier, herunder landskabstrappen, skal være belyste. Belysningen af stier og landskabstrappe skal
sikre tryghed for de, der færdes i området. Belysningen må ikke blænde, derfor må der ikke
etableres uplights.
Der skal skabes gode forbindelser for gående mellem de evt. hævede opholdsarealer og de
omgivende byrum f.eks i form af ramper, trapper og/eller terrænbearbejdning.

Ad 8.3
Forbindelsen gennem byggeriet skal udformes, så den "inviterer indenfor" og skaber kontakt mellem
omkringliggende byggeri og den fremtidige +BUS station ved Grønlandstorv.
Fortovet langs Universitetsboulevarden er ikke en del af vejarealet, og skal vedligeholdes af
grundejer. Belægningsmæssigt bør det fremtræde som en del af ejendommens forplads.

8.4 Parkering
Der skal anlægges parkering svarende til mindst:
Boliger:
1 parkeringsplads pr. 8 boliger for boligstørrelser på 50 m 2 og mindre
1 parkeringsplads pr. 2 boliger for boligstørrelser over 50 m 2
Butikker:
1 parkeringsplads pr. 25 m² salgsareal og 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 øvrigt etageareal
Restaurant:
1 parkeringsplads pr. 20 siddepladser
Kontorer, service, klinikker o.l.:
1 parkeringsplads pr. 100 m 2 bruttoetageareal
Undervisning:
1 parkeringsplads pr. 2 ansatte samt 1 p-plads pr. 8 elever over 18 år
Børneinstitutioner:
2 parkeringspladser pr. 20 normerede pladser
Plejehjem o.l.:
1 parkeringsplads pr. 8 normerede institutionspladser samt 1 parkeringsplads pr. 8 ansatte
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Antallet af parkeringspladser kan reduceres ved mulighed for dobbeltudnyttelse mellem boliger og
erhverv.
Parkering skal løses på egen grund.
Der kan maksimalt etableres 50 p-pladser til biler på terræn. Al øvrig parkering skal etableres i
kælder eller konstruktion.
Der kan etableres parkering i stueetagen, når denne placeres helt eller delvist bag en
randbebyggelse til andre byfunktioner. Facader langs Universitetsboulevarden og
Sohngårdsholmsvej må ikke anvendes til parkering i stueetagen. Langs Kollegievej og grundens
østfacade må maks. 50% af bebyggelsens facadelængde anvendes til parkering.
Parkering kan kun etableres i stueetagen såfremt der samtidig kan skabes gode gang- og
cykelforbindelser mellem Kollegievej og stoppestedet ved Grønlands Torv.
Der kan etableres parkering på niveau 0 og 1, når facadeudtrykket gives en åben karakter og
integreres i bebyggelsens arkitektur i øvrigt, således at bebyggelsen samlet fremstår som en god
helhed.

Ad 8.4
I området anvendes en lav parkeringsnorm, idet området har en særdeles god kollektiv
trafikforsyning, som vil øges med den kommende +Bus. Desuden er området et
fortætningsknudepunkt i forbindelse med den kommende +Busstation på det overforliggende hjørne,
som gør at området er sammenligneligt med midtby-parkeringsnormen.

8.5 Cykelparkering
Der skal udlægges parkeringsareal til cykelparkering i overensstemmelse med Aalborg Kommunes
P-norm.
En tilstrækkelig del af cykelparkeringspladserne skal placeres synligt og nær indgange til
publikumsorienterede funktioner.
Ad 8.5
Aalborg Kommune foretrækker, at cykelparkering ikke kun skal finde sted i P-kælder, da det er
vigtigt, at cyklen er nemmere at få fat på end bilen, for at understøtte cyklen som det foretrukne
transportvalg sammen med kollektiv trafik.
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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 kol-lektiv 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 til-slutning 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
Nyt byggeri skal separatkloakeres. Tilslutning til kloak skal ske til fælleskloakken i Kollegievej ved
grundens nordvestlige hjørne. Overfladevand skal forsinkes internt til 1 l/s/ha.
Kloak skal etablere et nyt stik til forsyning af området.
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.

9.3 Regnvand
Overfladevand skal nedsives på egen grund eller alternativt forsinkes til 1 l/s pr. ha inden afledning
til recipient (bæk, å, sø, fjord eller hav).
Forsinkelse kan fx ske i et underjordisk magasin med en vandbremse eller som et
sammenhængende system af fx åbne bassiner, grøfter, kanaler, regnbede o.l., der indgår som
rekreative elementer i områdets fri- og opholdsarealer. Forsinkelse kan også ske via "grønne tage".
Ad 9.3
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Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv.
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
Ved projektering skal der indtænkes affaldsløsninger. Den enkelte løsning skal tilpasses
bebyggelsen med plads til opbevaring og transport, men kan udformes på forskellige måder.
Der skal indrettes et område til fælles opsamling af genanvendelige materialer, som fx papir/pap,
metal/plast og glas.
Der kan etableres nedgravede containere til opsamling af affald.
Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
skal indrettes efter gældende regulativer.
Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne
ligeledes leve op til kravene i regulativerne.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.

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

9.6 Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.
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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
udformes på en måde, der sikrer, at støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier.
Ad 10.1
Lokalplanområdet er belastet af trafikstøj, og de vejledende grænseværdier for støj kan ikke
overholdes uden støjafskærmende foranstaltninger. Der henvises til den udarbejdede støjberegning,
som findes under "Øvrige sagsbilag".
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.
Den planlagte bebyggelse på lokalplanområdet betragtes som huludfyldning.
Der kan i disse særlige situationer planlægges nye, støjisolerede boliger (og tilsvarende
anvendelse) under forudsætning af, at det sikres at:
Alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til boligerne, har et
støjniveau lavere end Lden 58 dB.
Det indendørs støjniveau med lukkede vinduer ikke overstiger Lden 33 dB(A) (jf. BR10)
Udformningen af boligernes facader sker, så der er et støjniveau på højest 46 dB indendørs i
sove- og opholdsrum med åbne vinduer.
Boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facade
og birum mod gaden.
De mest almindelige løsninger af vinduer med god lydisolation i åben tilstand er russervinduer,
vinduer med drejelig eller forskydelig lydskodde, og delvis afdækning af facaden med glasskakt.

10.2 Støj fra erhverv
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller påvirkes af et
støjniveau, der overstiger de vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj
fra virksomheder.
Der skal etableres et hegn i skel mod kollegiet, som afhjælper støjgener. Hegnet skal være min. 2,5
m højt.
Ad 10.2
Der kan opstå støjgener i forbindelse med vareleveringer. Der henvises til den udarbejdede
støjberegning, som findes under "Øvrige sagsbilag".
Hvis det ikke er muligt at etablere hegnet på egen grund, kan det være nødvendigt at etablering sker
i dialog med naboen.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
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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:
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1 og 7.3
Landskabstrappen er anlagt i overensstemmelse med pkt. 7.2
Bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt.
9.1
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes
anvisning, jg. pkt. 9.2
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.1 og
10.2
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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 i sin helhed for det område, der er omfattet af denne lokalplan:
Byplanvedtægt nr. 13, Undervisningsområde
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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. 1ahq, Sohngårdshlm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 02.04.1960
Titel: Dok om oversigt mv
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 1ahq, Sohngårdshlm Hgd., Aalborg Jorder
Tinglyst: 01.02.1963
Titel: Dok om oversigt mv
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af
lokalplanforslaget.

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

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

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

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

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

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

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

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

Eksempler på typer
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Butikslignende formål

Restaurant o.l.

Hotel o.l.

Klinikker mv.

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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Værksteder o.l.
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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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Kortbilag 2 - Arealanvendelse
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Kortbilag 3 - Illustrationskort

Illustrationskortet er ikke målfast
Illustrationskortet er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende

Lokalplan 4-1-112

22.1.2018

Kortbilag 4 - Anbefalinger beplantning

Lokalplan 4-1-112

Udsnit af kortbilag 2

29.1.2018
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Miljørapport
Dette er en miljørapport for lokalplan 4-1-112 og kommuneplantillæg 4.054 efter "Lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".
Der er lavet en miljøscreening af planerne som viser, at der forventes en væsentlig indvirkning på
miljøet. Der er således udarbejdet en miljørapport.
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.
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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 projektet / planlægningen beskrives.
"Området" med en beskrivelse af lokalplanområdets placering og nuværende brug.
"Omgivelser" med en beskrivelse af naboarealernes anvendelse.
"Lokalplanens indhold" med en beskrivelse af det aktuelle projekt, der er planlagt for.
Der henvises desuden til fgl. afsnit i kommuneplantillægget:
"Planforslagets baggrund", hvor baggrunden og formålet med planlægningen beskrives.
"Ændringer i forhod til den gældende kommuneplan" med en beskrivelse af de konkrete ændringer i
kommuneplanen, som tillægget medfører.

Forhold til anden planlægning
Der henvises til afsnittet "Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning" i
lokalplanredegørelsen. Her er især følgende afsnit relevante:
"Natura 2000-områder" og "Bilag IV-arter" med en beskrivelse af Natura 2000-områder og Bilag
IV-arter.
"Kommuneplan" hvor lokalplanen beskrives i forhold til den overordnede kommuneplanlægning.
"Lokalplaner og byplanvedtægter", som beskriver de eksisterende planforhold for området.
"De kystnære dele af byzonen", hvor projektets indvirkning på kysten er beskrevet.
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Ikke-teknisk resumé - hovedkonklusion på miljøvurderingen
Udgangspunktet for lokalplanen er at give mulighed for nye boliger og erhverv på hjørnet af
Sohngårdsholmsvej, Universitetsboulevarden og Kollegievej.
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo – det såkaldte 0-alternativ.
Ved 0-alternativet vil området blive bevaret som ubebygget areal, og byudviklingen af et centralt
placeret område i byen må opgives.
De væsentlige forhold, som er miljøvurderet, er:
Landskab og Bymiljø
Lokalplanområdet består ved planernes udarbejdelse af et åbent græsareal. Der er i dette område
ønske om en byfortætning og en forbedring af byrummet omkring krydset ved
Universitetsboulevarden, Sohngårdsholmsvej og Th Sauers Vej, da området er et centralt
knudepunkt i bydelen omkring Grøndlandstorvet og Sohngårdsholmsvej med handel og den
kommende +Bus station.
Det er dog en væsentlig ændring af landskabet fra det åbne græsareal til intensivt bebygget areal,
men det vurderes, at området kan bære en tæt bebyggelse på stedet. Nærområdet er præget af
punktvis højhusbebyggelse, hvor imellem den planlagte bebyggelse vil passe ind.
Byrummet omkring krydset vil også ændres markant med den nye bebyggelse, men det vurderes, at
der her er behov for en forbedring af byrummet, der understøtter det trafikale knudepunkt med plads
til de bløde trafikanter, der skal færdes langs Universitetsboulevarden, Sohngårdsholmsvej og Th
Sauers Vej og krydse det store trafikale vejrum.
Lokalplanen fastsætter bla. bestemmelser vedr. beplantning omkring byggeriet, der skal sikre et
grønt udsende af området samt imødegå vindgener omkring bygningen. Der
fastsættes bestemmelser om en landskabstrappe, der skal sikre mulighed for ophold og
tilbagetrækning for bløde trafikanter fra det store vejrum, samt bestemmelser, der skal sikre
passager gennem og omkring byggeriet til/fra bagvedliggende bebyggelse, samt forbindelse til den
gamle golfpark.
Der er redegjort for byggeriets påvirkning på landskab og bymiljø i en højhuskonsekvensanalyse
som supplement til miljøvurderingen.
Støj
For den planlagte bebyggelse er der regnet på støj fra dagligvarebutik og støj fra vejtrafik.
I forhold til støj fra dagligvarebutikken kan de vejledende grænseværdier overholdes på hverdage og
lørdage. For søndage vil der være overskridelse i dagperioden i BP01 på 2. sal og i skel over mod
kollegiet. Derfor indeholder lokalplanen bestemmelser om etablering af støjhegn.
Grænseværdierne for støj fra vejtrafik vil ikke kunne overholdes. Såfremt bebyggelsen kan betragtes
som huludfyldning og reglerne for etablering af nye boliger i eksisterende støjbelastede byområder
kan anvendes, er det stadig muligt at opføre bebyggelsen, såfremt det sikres, at de nævnte lempede
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støjkrav er overholdt.
Området er belastet af trafikstøj fra Sohngårdsholmsvej, Kollegievej og Universitetsboulevarden.
Der skal etableres støjafskærmende tiltag for at grænseværdierne for trafikstøj kan overholdes i
boligerne.
Lys/skygge/vindgener
Lokalplanen forudsætter, at den højeste del af bygningen - tårnet - placeres i det nordvestlige hjørne
af bebyggelsen, og trukket tilbage fra Kollegievej, hvorved skyggeforholdene reducereres til at
genere mindst muligt, for både egne beboere samt naboer.
Vindforholdene er undersøgt, og i nogle passager mellem bygningerne og omkring
bygningstorvet, forekommer der acceleration af vinden, hvilket resulterer i dårligere vindkomfort. Her
kan mindre tiltag for at afskærme lokale områder udføres. Disse har ikke stor indflydelse
på selve bygningsudformningen. Beplantning og læskærme kan placeres ved bygningshjørner for at
sprede vinden og derved reducere den acceleration der typisk opstår ved hjørnerne.
Når man vælger beplantning til afskærmning, er det vigtigt at vælge sorter der har en vis densitet og
derved en tilstrækkelig afskærmende
effekt. Derved vil buske og lavere beplantning afskærme ved jordniveau mens træer med højere
kroner vil afskærme højere oppe. Højere træer kan også placeres tæt ved bygningsfacader for at
reducere ”downwash”.
Ud over træer og buske kan der benyttes porøse eller solide skærme for afskærmning. Disse kan
placeres forskudt for at lede vinden og bryde den op. Hvis der benyttes solide afskærmninger vil
vinden blive ledt omkring skærmen og derfor flyttes til et andet område i stedet for at den bliver
reduceret. Det er derfor ofte mere hensynsmæssigt at benytte porøse elementer eller beplantning.
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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.

Landskab
Området omkring Sohngårdsholmsvej er karakteriseret ved hhv. særlig markant topografi samt flotte
trærækker / allébeplantning.
Selve lokalplanområdet er præget af en afskærmende beplantning med nogle støre træer hen mod
nabogrunden ved Aalborghus Kollegiet. Der skal rettes opmærksomhed på samspillet af planlagt
vareleveringsvej med rampe og læhegnet i skel, så en fortsat grøn afskærmning sikres med
lokalplanen.
Det er et ønske, at der plantes træer på Kollegievejs syd-side. Mht. træbeplantning langs
Universitetsboulevarden skal det undersøges, hvordan det er muligt at indpasse træer, koordineret
med +BUS, stier for gående og cyklende, så området fremstår grønt. Facadebegrønning og et grønt
gårdrum er desuden en vigtig del af det planlagte projekt. Der skal der rettes særlig opmærksomhed
på at sikre, at intentionerne kan føres til virkelighed, herunder vækstbetingelser, skyggepåvirkninger,
drift mv.
Bebyggelsen, herunder højhuset og forarealet med en "opholdstrappe" med træer, vil give
byrummet omkring Grønlands Torv og det store vejkryds et ændret præg. Landskabsbilledet vil
ændre sig fra græsplæne til intensiv bebyggelse. Der redegøres for dette i
højhuskonsekvensanalysen, som kan ses under "Øvrige sagsbilag".

Befolkningens levevilkår og materielle goder
Nærområdet præges af en blanding af boliger, institutioner og skoler - hvor de umiddelbare
nabobebyggelser er: Aalborghus Gymnasium, Aalborghus Kollegie og Aalborg Skolen.
Nabobebyggelsen er opført i 1-2 etager. Syd for Th. Sauers Vej og Grønlands Torv er bebyggelsen
opført i 3-4 etager. På Grønlands Torv og i Magisterparken er ligeledes opført højhuse i 15 og 13
etager. Området er iøvrigt præget af det store trafikrum, som udgøres af Sohngårdsholmsvej,
Universitetsboulevarden og T.H. Sauers Vej.
Det planlagte projekts indvirkning på det omkringliggende bymiljø mht. skala, arkitektur,
fremkommelighed mm. redegøres for i en højhuskonsekvensanalyse, som kan ses under "Øvrige
sagsbilag". Projektets indvirkning på det omkringliggende mht. sol/skygge og vind er der redegjort
for under punktet om Menneskers Sundhed.

Menneskers sundhed
Støj (trafik)
For den planlagte bebyggelse er der regnet på støj fra dagligvarebutik og støj fra vejtrafik.
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Lokalplanområdet er belastet af trafikstøj og der stilles krav om støjafskærmende tiltag for at
grænseværdierne for trafikstøj kan overholdes i boligerne.
Alle facader ud mod Sohngårdsholmsvej, Universitetsboulevarden og Kollegievej er støjbelastet
med undtagelse af facaden mod nordøst.
Såfremt de lempede støjkrav for virksomhedsstøj kan tages i betragtning, skal boligen i BP01 på 2.
sal, hvor der er en enkelt støjbelastet facade, have sove- og opholdsrum orienteret væk fra denne
facade. Såfremt sove- og opholdsrum vender ud mod den støjbelastede facade, skal det indendørs
støjniveau med åbne vinduer overholde grænseværdierne.
Grænseværdierne for støj fra vejtrafik vil ikke kunne overholdes. Såfremt bebyggelsen kan betragtes
som huludfyldning og reglerne for etablering af nye boliger i eksisterende støjbelastede byområder
kan anvendes, er det stadig muligt at opføre bebyggelsen, såfremt det sikres, at de nævnte lempede
støjkrav er overholdt. For at "støjbeskytte" karréens indre mod sydvest vil det være en mulighed
at sætte afskærmning op i mellemrummet mellem fløjene ud mod Universitetsboulevarden, hvormed
det forventes at karréen mod sydvest også vil have en ikke støjbelastet facade. En anden mulighed
vil være at forlænge fløjen langs Universitetsboulevarden så mellemrummet vil blive lukket og
dermed give en afskærmende virkning.
Da området er belastet af trafikstøj fra Universitetsboulevarden, Sohngårdsholmsvej og Kollegievej
skal der etableres støjafskærmende tiltag for at grænseværdierne for trafikstøj kan overholdes i
boligerne.
Støjniveauet på opholdsarealet imellem karréens fløje er lavere end grænseværdien.
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Illustrationen viser den beregnede støjudbredelse fra vejtrafik.

Støj (virksomheder)
I forhold til støj fra dagligvarebutikken kan de vejledende grænseværdier overholdes på hverdage og
lørdage. For søndage vil der være overskridelse i dagperioden i BP01 på 2. sal og i skel over mod
kollegiet.
I skel over mod kollegiet vil grænseværdien være overskredet om søndagen i dagperioden. Ud fra
støjkonturerne fremgår det at støjniveauet på kollegiets bygningsfacade vil være mere end 10 dB
lavere end ved skel, så grænseværdien på facaden vil være overholdt.
Såfremt støjgrænsen skal overholdes i skel kan dette løses ved en 15 m lang og 2,5 m høj støjvæg
ved skel over mod kollegiet.
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Illustrationen viser den beregnede virksomhedsstøj på søndage, dagperiode kl. 7-18.

Lys-/skygge-/vindgener
Et nyt højhus giver nye lys-/skygge- og vindpåvirkninger, som ikke har været der tidligere.
Lys/skygge
Planen giver mulighed for et byggeri med et højhus i 15 etager og en karré på 6-8 etager.
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Skyggen fra tårnet har været afgørende for placeringen af tårnet på grunden. Det havde været
oplagt at placere tårnet på hjørnet, af Universitets Boulevarden og Sohngårdsholmsvej, for at
markere hjørnet, og fungere som et endnu stærkere pejlemærke. Dog, er tårnet blevet flyttet som en
direkte konsekvens, af en integreret designproces, hvor sol- og skyggeforhold tidligt har været
inddraget. Ved at placere tårnet i det nordvestlige hjørne af bebyggelsen, trukket tilbage fra
Kollegievej, er skyggeforholdene reducereret for både egne beboere samt naboer.
Der er udarbejdet sol/skyggediagrammer for projektet i den eksisterende kontekst, som kan ses på
de følgende sider. Diagrammerne viser de områder, der ligger i skygge henholdsvis morgen, middag
og eftermiddag. De forskellige tidspunkter på dagen er afbilledet på tre forskellige tidspunkter af
året, sommer forår/efterår og vinter. Som supplement er der desuden lavet en række skyggefilm –
én for hver den 21. i hver måned året rundt. Disse film findes under "Øvrige sagsbilag" til
lokalplanen.
Nedenfor beskrives skyggevirkningerne hen over året.
Sommer
Om sommeren gør tårnets placering alene, at skyggen fra bebyggelsen stort set kun rammer
parkerings og vejarealer, og derved ikke generer de omkringliggende områder. Dog vil den nye
(laveste) fløj give skyggegener for kollegierne mod øst sen eftermiddag og aften. Alle byrum, både
inde og uden for bebyggelsen, er solbeskinnede i løbet af dagtimerne.
Især fra middagstid og frem er den Landskabelige Trappe og Bytorvet meget attraktivt mht. sol, og
vil i høj grad invitere til ophold. Dette vil i høj grad kunne understøttes af en evt. cafe med adgang til
bytorvet, hvilket vil skabe meget liv i gadeniveau.
Den vertikale forbindelse af terrasser på tårnets sydside vil være solbeskinnede langt det meste af
dagen. Først om aftenen vil solen flytte sig om på de private terrasser på ydersiden af tårnet. Det
indre gårdrum vil pga. den høje sol, og det faktum at det er hævet to niveauer også blive
solbeskinnet det meste af dagen.
Forår/Efterår
Det indre gårdrum vil i høj grad være påvirket af skygge, kun omkring middagstid vil der komme sol
ned. Dog, vil de indre altangange stadig ligge i sol det meste af dagen. Det samme gælder
solterrasserne på sydsiden af tårnet, der i høj grad er eksponeret for direkte sollys.
Bytorvet vil i store dele af både efterårs- og forårsmånederne få masser af eftermiddagssol. Sidst på
dagen vil de længere skygger dække en del
af området mellem bebyggelsen og Aalborghus Kollegiet, og dermed kollegiets opholdsarealer mod
vest. Der vil i tidsrummet 12 til
solnedgang også være skyggegener varierende steder for Center for døvblinde og høretab nord for
Kollegievej.
Boligerne og de dertilhørende altaner vil generelt få en del sol i løbet af dagen. Dog, vil de nederste
boliger være mere udsat for at ligge i skygge på visse tidspunkter af dagen. Her vil de gennemlyste
lejligheder være en stor fordel, da det betyder at alle boliger opnår direkte sollys.
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Vinter
På årets korteste dage vil hele området omkring bebyggelsen i høj grad være præget af skygge.
Dette gælder især det indre gårdrum i bebyggelsen. Dog, vil den lavere vintersol betyde, at
solterrasserne på sydsiden af tårnet vil modtage direkte sollys.
Hvad angår boligerne, vil det igen være en fordel med de gennemlyste lejligheder, for at få mest
muligt ud af den sparsomme vintersol. Ligeledes, om efteråret og foråret vil de lavtliggende boliger
modtage mindre sollys.
Det er om vinteren tydeligt at se konsekvensen af en høj bebyggelse da alle skygger bliver ekstra
lange ved den lave solhøjde. Dette ses tydeligt på f.eks. middagsskyggerne fra højhuset på
Grønlandstorv. Bytorvet er ved dets sydvestlige placering en af de få urbane opholdsrum, der vil
modtage sollys i vinteren - især fra middagstid og frem på eftermiddagen. Dette er også grundet af
orienteringen i forhold til Sohngårdsholmsvej og Universitetsboulevarden, mod sydvest og syd.
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Vind
Vindforholdene er undersøgt med det formål at belyse, hvordan den nye bebyggelse påvirker vinden
og afklare om der opstår eventuelle vindpåvirkede zoner med ukomfortable eller farlige forhold.
Vestlige og vest-sydvestlige vinde er de hyppigste. Sydlige og sydøstlige vinde forekommer også
regelmæssigt, mens nordlige vinde er sjældne.
Generelt set vil vindforhold omkring bygninger være bestemt af gennemstrømningen af hele det
omkringliggende område, fordi gennemstrømningen fører til komplekse samspil mellem vinden og
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bygningsstrukturerne. Samtidig vil høje bygninger, der skyder betydeligt op over omkringliggende
bebyggelse, fange vinden og føre den ned langs facaden mod jordniveau. Den nye bebyggelse vil
med andre ord komme til at ændre vindgennemstrømningen af området fundamentalt. Effekten kan
dog kun kvantificeres ud fra detaljerede strømningsanalyser i form af vindtunnelforsøg eller
simuleringer af de specifikke lokale forhold, og disse er udført for projektet.
I vindanalyserne er der lagt fokus på bytorvet og gårdrummet samt på passagen på bytorvets
niveau.
Generelt er området omkring KOA domineret af de store veje og rimelig åbent område med få lavere
bygninger. På de store veje er der ikke meget der skærmer for vinden hvilket resulterer i et dårligt
vindmiljø. Da der her kun er trafik er vindmiljøet i disse områder dog ikke af interesse.
Vindkomforten er bedre inde i gården og på bytorvet hvor selve bygningen skaber læ for nogle af
vindretninger. Det sydvestlige hjørne af bytorvet er dog udsat for vinde fra sydlige og vestlige
retninger der kombineret med deres hyppighed og stærke hastigheder resulterer
i en dårligt vindkomfort. Desuden er bytorvet hævet over gade niveau hvilket også gør at det
kommer op i strømning med højere hastigheder. Hvis hjørnet skal bruges til ophold er det
nødvendigt med lokalt afskærmning i form af beplantning eller læskærme for at reducere
vinden Der fås en god vindkomfort på den midterste og den nordlige del af bytorvet og i størstedelen
af gårdhaven. Her er der områder, der er godt afskærmet af bygningen og derved har god
vindkomfort. Det er kun i den sydlige del af gårdhaven hvor vindkomforten er dårlig.
Dette er pga. åbningen i øst facaden hvor vinden kan strømme uhindret ind. Dette kunne forbedres
med noget afskærmning for at reducere eller strømningen ind i gården.
I passagen fra bytorvet og ind i gårdhaven og i passagerne omkring den nordøstlige bygning og ind i
gårdhaven fås også områder med dårlig vindkomfort. Her kan der være behov for lokal afskærmning
til at bryde vinden op og reducere dens kanalisering ind i gårdhaven.
Den årlige overskridelse af vindsikkerhedskriteriet i et plan 1,7m over terræn er beregnet. Der er
generelt ikke problemer med vindsikkerheden i området omkring bygningen. Der kan dog opstå
sikkerhedsmæssige problemer i det vindudsatte sydlige hjørne af bygningstorvet. Her fås en årlig
overskridelse af sikkerhedskravet på op til 0,4-0,7%. Tilsvarende fås der en overskridelse af
sikkerhedskravet i passagen fra bygningstorvet ind til gården på omkring 1,3%.
Når vinden kommer fra nordnordøst (30°) og østnordøst (60°) er bytorvet godt afskærmet af KOA.
Vinden accelererer ved de nordlige hjørner af bygningen. Dette er en typisk hjørneeffekt hvor vinden
rammer ind på nordfacaden og derefter bliver dirigeret ned langs facaden ned til fodgængerniveau
og rundt om bygningshjørnet.
Der forekommer accelerationer af vinden ind igennem passagen mellem tårnet og den nordøstlige
bygning og ind på området i gårdhaven.
Ved vinde fra øst og fra østsydøst er bytorvet stadigvæk godt beskyttet af KOA. For vind fra øst er
der tilsvarende til vind fra 60° stadigvæk lidt acceleration af vinden ind i gårdhaven igennem
passagen i nordfacaden. I den sydlige del af gårdhaven fås også lidt acceleration af vinden når den
strømmer ind gennem åbningen i øst facaden og ud igen gennem åbningen i sydfacaden. Ved vind
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fra 120° begynder det sydlige hjørne af bytorvet at blive udsat for vind da vinden her kan strømme
uhindret up ad Universitetsboulevarden og der ikke er noget der afskærmer
vinden her. Desuden er den sydøstlige del af trapperne syd for KOA også udsat for acceleration fra
hjørneeffekten af den sydlige bygning når vinden kommer fra øst.
Når vinden kommer fra 150° og fra 180° er det sydlige hjørne af bytorvet udsat for høje
vindhastigheder med Urel på op til ca. 1,6 for vind fra 150°. Dette er et resultat af at det sydlige
hjørne og trapperne af bytorvet ligger ud til et åbent område på Universitetsboulevarden.
Accelerationer ved bygningens hjørner er ikke ligeså markante for vind fra syd. Dog er den sydlige
del af bytorvet udsat.
Når vindretningen drejes mere mod vest (210° og 240°) er det mere området øst og sydøst for KOA
der er udsat for accelerationer af vinden. For vind fra 210° bliver strømningen kanaliseret ind mellem
KOA og bygningen øst for hvor vinden accelererer. Ved vind fra 240° er
det mere en hjørneeffekt fra det sydøstlige hjørne af KOA der genererer acceleration af vinden.
Strømningen bliver delt før den rammer bytorvet og dirigeres rundt om bygningen. Derved fås et
område ved bytorvet med lave vindhastigheder. Vind fra 240° er både den hyppigste vindretning og
den vindretning der har de stærkeste vinde.
Vind fra vest er den næst hyppigste vindretning med en årlig frekvens på 14,7%. Her er bytorvet og
gårdhaven godt beskyttet mod vinden tilsvarende til vind fra 240°. Dog fås der noget mere
acceleration af vinden på trapperne syd for KOA da vinden strømmer ned ad
Universitetsboulevarden. Vinden rammer tårnets facade og
bliver dirigeret ned langs facaden og rundt om dens hjørne.
Der er beregnet strømningslinjer for vind fra vest (270°), og her rammer
strømningen KOA’ østlige facader ved bytorvet og bliver delt og dirigeret rundt om bygningen ned
langs trapperne syd for bygningen
Ved vinde fra nord (0°) og nordnordvest (330°) er bytorvet udsat for højere vindhastigheder. Her er
bytorvet eksponeret for vinde der strømmer ned at Sohngårdsholmsvej.
Strømningslinjerne for vind fra 330°viser, hvordan vinden accelerer hen
over bytorvet og ved hjørnet af den sydvestlige bygning
Der er i notatet om vindforholdene udpeget nogle områder, i passager mellem bygningerne og
omkring bygningstorvet, hvor der forekommer acceleration af vinden hvilket resulterer i dårligere
vindkomfort. Her kan mindre tiltag for at afskærme lokale områder udføres. Disse har ikke stor
indflydelse på selve bygningsudformningen. Beplantning og læskærme placeres ved
bygningshjørner for at sprede vinden og derved reducere den acceleration der typisk opstår ved
hjørnerne. Når man vælger beplantning til afskærmning er det vigtigt at vælge sorter der har en vis
densitet og derved en tilstrækkelig afskærmende effekt. Derved vil buske og lavere beplantning
afskærme ved jordniveau mens træer med højere kroner vil afskærme højere oppe. Højere træer
kan også placeres tæt ved bygningsfacader for at reducere ”downwash”.
Ud over træer og buske kan der benyttes porøse eller solide skærme for afskærmning. Disse kan
placeres forskudt for at lede vinden og bryde den op. Hvis der benyttes solide afskærmninger vil
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vinden blive ledt omkring skærmen og derfor flyttes til et andet område i stedet for at den bliver
reduceret. Det er derfor ofte mere hensynsmæssigt at benytte porøse elementer eller beplantning.
En uddybende beskrivelse samt illustrationer fremgår af Vindmiljøvurderingen , som findes under
"Øvrige sagsbilag" til lokalplanen.
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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 bliver
gennemført:
Landskab
Der lægges i planen vægt på at skabe en bebyggelse med fokus på materialevalg og grønne
kvaliteter, som tilfører ny kvalitet til området.
Befolkningens levevilkår og materielle goder
Der er et ønske om byfortætning på dette sted, hvilket medfører en ændring af bymiljøet både
positivt og negativt. Planen fastlægger krav til bl.a. passage gennem bebyggelsen, bebyggelsens
udseende og begrønning, som skal tilføre kvalitet til området.
Støjpåvirkning
Såfremt et vindue skal kunne åbnes mod en støjbelastet facade, skal der en facadeløsning til for at
opretholde de 46 dB indendørs.
Sove- og opholdsrum bør placeres ud mod den facade, der vender væk fra Sohngårdsholmsvej/Th.
Sauers Vej som ikke er støjbelastet, medmindre der bliver anvendt specielle facadeløsninger.
Det er desuden muligt at glasinddække en del af de udendørs opholdsarealer for at skærme mod
støj.
Lys/skygge/vind
Ved at placere den højeste del af bygningen - tårnet - i det nordvestlige hjørne af bebyggelsen, og
trukket tilbage fra Kollegievej, er skyggeforholdene reducereret til at genere mindst muligt, for både
egne beboere samt naboer.
Der er sikret beplantning af træer og buske i planen, og disse kan være med til at forbedre
vindforholdene omkring bygningen. Det er desuden muligt at glasinddække en del af de udendørs
opholdsarealer for at skærme mod vind.
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Alternativer
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo – det såkaldte 0-alternativ.
Ved 0-alternativet vil området blive bevaret som ubebygget areal.
Ved 0-alternativet kan et af de centrale steder med mulighed for byudvikling i Aalborg ikke
realiseres. I kommuneplanens hovedstruktur er ønsket om fortætning beskrevet. Fortætningen skal
primært ske i vækstaksen - et geografisk område tværs gennem Aalborg - med bl.a. fortætning ved
knudepunkterne for den kollektive trafik. Planområdet ligger netop ved et af disse knudepunkter på
vækstaksen, og ved 0-alternativet må byudviklingen i området opgives.

Side 77

Forslag

Lokalplan 4-1-112

Overvågning
Overvågning af miljørapportens emner sker primært via kommunens myndighedsbehandling og
tilsyn med overholdelse af lokalplanens bestemmelser.
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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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