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Startredegørelse
En startredegørelse er en indledende politisk drøftelse og afklaring af rammerne for et kommende
lokalplanarbejde.
Startredegørelsen, som forelægges By- og Landskabsudvalget, beskriver i korte træk det konkrete
projekt eller den problemstilling, der ligger til grund for, at en bygherre har ønsket at få udarbejdet en
lokalplan.
I den politiske drøftelse kan der være en stillingtagen til eksakte problemstillinger, eller det kan
fastsættes, hvilke særlige intentioner, opmærksomhedspunkter eller fokusområder, der er for netop
denne plan.
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Baggrund
Langs med Kastetvej og Borgergade er der kommet en række henvendelser med skitseforslag til
fortætningsprojekter fra forskellige bygherrer.
I denne startredegørelse behandles de fire projekter, der er beliggende på hhv. Kastetvej 37, 17 og
13A samt Borgergade 34-36/Badehusvej 8-12.
Ønsket om fortætning skal ses i sammenhæng med den kommende BRT-forbindelse langs
Kastetvej og Borgergade. Her er der et særligt potentiale for at planlægge for bæredygtig
stationsnær byfortætning.
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Området
Oversigtskort

Planernes områder. Luftfoto 2017.

Lokalplanområderne
Alle fire områder er beliggende i den tætte by langs Kastetvej og Borgergade. Gaden er en markant
gade i Vestbyen, der er kendetegnet ved dens lange og lige forløb gennem bydelen.
Vestbyen er et af Aalborgs tættest befolkede bydele. Op gennem halvfemserne blev der gennemført
byfornyelser i mange af karréerne i bydelen, hvilket har tilført mange kvaliteter til de tætte
bykvarterer, i form af bl.a. gårdrum.
Det er også en bydel i fortsat udvikling - med omdannelsen af Spritfabrikken og den kommende
omdannelse af Sygehus Nord, vil udviklingen i bydelen fortsætte mange år frem.
Der er pt. forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for den kommende BRT i offentlig høring. En
del af planlægningen går ud på at skabe grundlag for en bæredygtig stationsnær byfortætning med
fokus på bykvalitet og mobilitet. Langs Kastetvej vil det betyde ændringer og omlægninger.
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Eksisterende planforhold
Kommuneplan
Kommuneplanen lægger op til bæredygtig byfortætning indenfor vækstaksen. Vækstaksen strækker
sig fra Aalborg Havn i øst til Aalborg Lufthavn i nordvest, og indbefatter også lokalplanområderne i
Vestbyen.
Kommuneplanens rammer betegner i vid udstrækning Vestbyen som et udbygget område. Sikring af
bevaringsværdige bebyggelser og sammenhænge, er et vigtigt indsatsområde i planlægningen.
Nybyggeri eller erstatningsbyggeri skal medvirke til at styrke områdets struktur, og medvirke til at
forbedre bybilledet arkitektonisk.
Eksisterende lokalplaner
Kastetvej 37 er ikke omfattet af eksisterende lokalplaner.
Kastetvej 17 er i dag omfattet af Lokalplan 09-036, der udpeger den eksisterende bygning på
grunden som bevaringsværdig, med bestemmelse om at der i tilfælde af nedrivning skal udarbejdes
en ny plan for grundens udnyttelse og fremtidige anvendelse.
Kastetvej 13A er i dag omfattet af Lokalplan 09-046, der tildeler den eksisterende bebyggelse lav
bevaringsværdi og giver mulighed for at opføre en ny bebyggelse i 2 etager på grunden.
Borgergade 34-36 og Badehusvej 8-12 er i dag omfattet af Lokalplan 09-042, der giver mulighed for
at opføre bebyggelser i 3½-4½ etager.
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Projekterne
Nedenfor beskrives fire skitseforslag fra forskellige bygherrer til fortætningsprojekter langs
BRT-forbindelsen på Kastetvej/Borgergade i Vestbyen.
Projekterne indeholder tilsammen næsten 11.000 etagemeter, fordelt på ca. 138 boliger og ca.
1.000 m² erhverv/butikker.

Kastetvej 37

Anvendelse: Butik og boliger.
Omfang: 2.490 m² / ca. 21 boliger og ca. 360 m² butik.
Højde: 6 etager + høj kælder.
P-pladser: 17 stk. i kælder og på terræn, jf. p-normen.
Arkitektur: Markant hjørnebygning i karré - erstatter eksisterende funkisbygning med middel
bevaringsværdi.
Opholdsarealer: På taget, altangange og evt. altaner.
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Kastetvej 17

Anvendelse: Erhverv og boliger.
Omfang: 2.553 m² / ca. 23 boliger og ca. 108 m² erhverv.
Højde: 5 etager.
P-pladser: 15 stk. i kælder, jf. p-normen.
Arkitektur: Hjørnebygning, der afslutter karré - erstatter eksisterende villa med middel
bevaringsværdi.
Opholdsarealer: På taget, som altaner og på p-dæk i gård.

Kastetvej 13A

Anvendelse: Boliger.
Omfang: 2.350 m² / ca. 47 boliger.
Højde: 6 etager.
P-pladser: 8 stk. i stueetagen, jf. p-normen.
Arkitektur: Stokbebyggelse med altangange i gård - erstatter eksisterende værkstedsbygning med
lav bevaringsværdi.
Opholdsarealer: På taget, på svalegange og lidt på terræn.
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Borgergade 34-36 og Badehusvej 8-12

Anvendelse: Butikker/erhverv og boliger.
Omfang: 3.589 m² / ca. 47 boliger og ca. 565 m² erhverv.
Højde: 7 etager.
P-pladser: 0 stk. (p-normen kræver ca. 30 stk.).
Arkitektur: Markant hjørnebebyggelse i karré - erstatter eksisterende etagebygninger med middel
og lav bevaringsværdi.
Opholdsarealer: På taget, som altaner og evt. lidt i gården.

Side 7

Udkast

Lokalplan 1-3-116

Intentioner og opmærksomhedspunkter i lokalplanforslaget
Her beskrives forhold, der forventes at få afgørende vægt i den forestående planlægning.
Generelt gælder, at der i projekterne skal lægges særlig vægt på at begrænse skyggegener for
naboer samt at sikre bo- og bykvaliteten. Desuden skal der sikres cykelparkeringspladser jf.
p-normen.
Det vurderes at ikke alle projekterne lever op kommuneplanens kvantitative retningslinier for
nyudlæg, der stiller krav om udendørs opholdsareal svarende til min. 30 % af etagearealet. Der skal
så vidt muligt sikres udendørs opholdsareal svarende til min. 30 % af etagearealet, og omfanget
skal dokumenteres i forbindelse med planlægningen. Hvis der ikke kan leves op til det, skal der
være øget fokus på at sikre høj kvalitet og god beliggenhed af opholdsarealerne.

Kastetvej 37
Omfang og højde: Kælderen bør placeres helt under terræn, især for at sikre adgangsforholdene til
butikslokalet. Der bør udføres skyggestudier for at dokumentere at der ikke er væsentlige negative
effekter på pladsdannelsen på modsatte side af vejen.
Trafik og parkering: Bebyggelsen skal trækkes mindst 3,0 meter tilbage fra skel ved
Dannebrogsgade for at give mulighed for en evt. fremtidig vejudvidelse og/eller cykelsti. For at
kunne håndtere varelevering på egen grund, skal vejadgang til området foregå via Dannebrogsgade
eller efter princippet højre ind fra Kastetvej og højre ud på Dannebrogsgade. Det er positivt at
parkering etableres i kælder. Dog skal der være opmærksomhed på om løsningen er realistisk ift.
rampe og tilkørselsforhold.
Miljø: Trafikstøj fra vejene samt støj fra varelevering i gården skal dokumenteres ved beregninger,
der viser at grænseværdierne kan overholdes.
Arkitektur og bymiljø: Bygningens tilbagetrækning fra hjørnet i stueetagen og gradvise udtrapning
i højden er et godt arkitektonisk greb, men der bør i den videre planlægning arbejdes med at øge
den arkitektoniske tilpasning til gadehjørnet.
Beplantning og opholdsarealer: Parkering og varelevering giver ikke plads til et opholdsareal på
terræn. Der kan evt. arbejdes med et opholdsareal på et hævet dæk i 1. sals højde, hvilket også vil
skærme af for varelevering og parkering. Der kan etableres gode opholdsarealer på taget samt på
de tilbagetrappende svalegange. Dog vil opholdsarealer på taget være mindre tilgængelige end i
gården.

Kastetvej 17
Omfang og højde: Bygningens ensartede højde gør det vanskeligt at skabe tilstrækkelig variation
og tilpasning til gademiljøet. Der bør i stedet arbejdes med en varieret højde i op til 5 etager samt
varierende tagformer. Det medfører at antallet af etagemeter må reduceres til ca. 2.300, jf.
nedenstående skitser. For at styrke stationsmiljøet og bokvaliteten i bebyggelsen, kan der dog evt.
tilføjes et par hundrede etagemeter til boligsociale formål eller funktioner der understøtter stationen.
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Trafik og parkering: Det er positivt at parkering etableres i kælder. Dog skal der være
opmærksomhed på om løsningen er realistisk ift. rampe og tilkørselsforhold. Varelevering kan
foregå fra Absalonsgade, forudsat at normal trafikafvikling kan opretholdes, fordi det vil være meget
vanskeligt at leve op til kravet om varelevering på egen grund. Stiforbindelsen langs banen er vigtig
at sikre.
Miljø: Der skal i forbindelse med planlægningen laves støjberegninger for jernbane- og trafikstøj,
samt vibrationsmålinger for jernbanen for at dokumentere at grænseværdierne kan overholdes.
Arkitektur og bymiljø: Forarealet ud mod Vestbyen Station skal fremstå med markant beplantning.
Der kan evt. anlægges forareal til erhverv langs facaden, jf. plantegningen nedenfor. Bygningens
udtryk og facader er vigtige for stationsbyrummet. Der bør arbejdes videre med en mere opbrudt
bebyggelse, der afslutter karréhjørnet og samtidig refererer til den eksisterende karré, jf.
nedenstående skitser.
Beplantning og opholdsarealer: Opholdsarealerne i gården placeres på p-dækket, men skal være
tilgængelige fra stiforbindelsen langs banen. Større beplantning er ikke mulig på dækket, hvorfor der
skal være særlig fokus på kvaliteten af beplantningen. Der skal også etableres opholdsarealer på
tag, hvor der er mindre skygge.

Kastetvej 13A
Omfang og højde: Bebyggelsen vurderes at være tilpasset gården, da den trapper ned fra 6 til 4
etager, hvilket sikrer en tilpasning til gårdrummet. Bebyggelsens højde vil dog medføre skyggegener
på de dele af nabogrundenes opholdsarealer i gården, der ligger umiddelbart øst for bygningen.
Trafik og parkering: Parkeringsnormen er overholdt, og det lave antal parkeringspladser er
hensigtsmæssigt i lyset af vejadgangen fra Kastetvej, hvor BRT prioriteres. Vejadgangen skal
udvides til 6,5 meter, og der skal sikres vendeplads til lastbiler på grunden. Stiforbindelsen til
Vestbyen Station er vigtig. Ved Vestbyen Station skal det sikres, at et område fortsat kan anvendes
til cykelparkering til stationen.
Miljø: Der er kraftig jordforurening på grunden, og stueetagen kan derfor ikke benyttes til boliger.
Der skal være helt åbent for luftgennemstrømning, således at giftige dampe ikke siver op i
bygningens øvrige etager. Det skal i forbindelse med planlægningen dokumenteres at støj og
vibrationer fra jernbanen overholder grænseværdierne.
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Arkitektur og bymiljø: Stueetagen på bygningen kan kun benyttes til tekniske funktioner, og
ankomstarealerne på terræn bliver derfor særligt vigtige for at skabe liv omkring bygningen.
Svalegangene bidrager også til en levende facade mod gården.
Beplantning og opholdsarealer: Den kraftige jordforurening begrænser hvor der kan placeres
opholdsarealer på terræn. Der skal derfor placeres opholdsarealer på taget. Opholdsarealerne langs
stien bør fokuseres omkring ét sted, da det ikke er realistisk med et stort antal ikke-bolignære
opholdsarealer. Der bør i stedet fokuseres på beplantning langs stiforbindelsen.

Borgergade 34-36 og Badehusvej 8-12
Omfang og højde: Der bør arbejdes videre med en bebyggelse der optrapper til maks. 6 etager på
hjørnet for at sikre tilpasning til karréstrukturen langs Borgergade.
Trafik og parkering: Der skal i planlægningen stilles krav om parkering jf. p-normen. Det kan ske
som parkering i kælder eller som parkering under dæk i gården bagved erhvervslokalerne.
Varelevering kan foregå fra Badehusvej, forudsat at normal trafikafvikling kan opretholdes, fordi det
vil være meget vanskeligt at leve op til kravet om varelevering på egen grund.
Miljø: Trafikstøj fra vejene skal i forbindelse med planlægningen dokumenteres ved beregninger,
der viser at grænseværdierne kan overholdes.
Arkitektur og bymiljø: Bebyggelsen bidrager gennem erhverv i stueetagen til bymiljøet. Der bør
arbejdes videre med arkitekturen, så den indpasser sig i karréstrukturen langs Borgergade. Hjørnet
bør artikuleres, uden at det fremstår dominerende.
Beplantning og opholdsarealer: Det er vanskeligt at etablere gode opholdsarealer i gården, da
den ligger i skygge. I stedet bør der fokuseres på gode fælles opholdsarealer på tage, med
beplantning der er synlig fra gaden samt evt. facadebeplantning.
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Anbefaling
Det anbefales, at lokalplanarbejderne igangsættes på de nedennævnte forudsætninger.
Det drejer sig samlet set om 10.100 etagemeter langs BRT-forbindelsen på Kastetvej og
Borgergade, som erstatning for eksisterende bebyggelse.

Kastetvej 37
Omfang: Maks. 2.300 etagemeter, der optrapper til 6 etager mod hjørnet.
Arkitektur: Facaden tilbagetrækkes fra gaden og hjørnet i de nederste etager.
Parkering: I kælder under terræn og evt. under dæk i gård, jf. p-normen.
Trafik: En mindst 3,0 meter bred reservation til vejudvidelse langs Dannebrogsgade. Vejadgang
for varelevering højre ind via Kastetvej og højre ud via Dannebrogsgade, eller via
Dannebrogsgade med vendeplads i lokalplanområdet.
Opholdsarealer: Primært på tage og altangange, evt. på dæk i gården.
Beplantning: Markant på tage og synligt fra gaden - samt evt. på dæk i gården.

Kastetvej 17
Omfang: Maks. 2.300 etagemeter, samt evt. op til 200 etagemeter til understøttelse af stationen
eller boligsociale formål.
Arkitektur: Varierende etageantal og facader samt primært saddeltag.
Parkering: I kælder under terræn, jf. p-normen.
Trafik: Varelevering kan vha. frivillig udbygningsaftale etableres som lomme i Absalonsgade,
forudsat at normal trafikafvikling kan opretholdes. Vejadgang fra Absalonsgade.
Opholdsarealer: Primært på tage og i gården, med adgang til stiforbindelse fra gården.
Beplantning: Forareal mod gadehjørnet skal have markant beplantning.

Kastetvej 13A
Omfang: Maks. 2.500 etagemeter, optrapper fra 4 til 6 etager fra syd mod nord.
Arkitektur: Tilpasses gårdmiljøet i karrégården.
Parkering: I bygningens stueetage, jf. p-normen.
Trafik: Vejadgang fra Kastetvej, der skal udvides til en bredde på mindst 6,5 meter.
Opholdsarealer: Primært på taget og altangange - enkelte steder på terræn.
Beplantning: Markant træbeplantning langs stiforbindelse samt enkelte træer ved ankomstarealer.

Borgergade 34-36 og Badehusvej 8-12
Omfang: Maks. 3.000 etagemeter. Maks. 3½ etager mod nord i Badehusvej. Mod øst svarende til
højden på nabobygning i Borgergade. Maks. 6 etager på hjørnet.
Arkitektur: Tilpasses karréstrukturen og facaderytmen langs Borgergade.
Parkering: I kælder under terræn eller under dæk i del af gård, jf. p-normen.
Trafik: Varelevering kan vha. frivillig udbygningsaftale etableres som lomme i Badehusvej,
forudsat at normal trafikafvikling kan opretholdes. Vejadgang fra Badehusvej.
Opholdsarealer: Primært på tage.
Beplantning: På tage, synligt fra gaden - evt. facadebeplantning.
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