LOKALPLAN 1-2-119
Boliger m.m., Thistedvej/Banevej,
Nørresundby Midtby
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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
En Bygherre har henvendt sig med et skitseforslag til fortætning, i form af nye boliger, på et areal
langs og i nærhed til Thistedvej/Banevej i Nørresundby MIdtby.
I nærværende startredegørelse behandles det indsendte projekt, der omfatter Thistedvej 73A, 75,
77 og 79; Banevej 1,2,3 og 5 samt Bendtsensvej 15.
Bygherre ønsker at nedrive den eksisterende bebyggelse på de ovenfor nævnte adresser, der i dag
primært benyttes til boliger, og skabe et nyt sammenhængende by- og boligområde. Formålet er at
opføre ny etagebebyggelse til beboelse i 2–3 etager langs Thistedvej, og 6-8 etager på det
bagvedliggende areal tilbagetrukket fra Thistedvej langs baneterrænet. Yderligere indeholder
projektet en disposition for etablering af parkering i en delvist nedgravet kælder og på terræn, samt
grønne opholdsarealer i relation til bebyggelsen.
På baggrund af det indsendte projekt har By- og Landskabsforvaltningen vurderet området i et
helhedsorienteret perspektiv for at fastlægge en lokalplangrænse. Her er set på muligheden for:
At inddrage et kommunalt ejet parkeringsareal (matrikel 7000cd), en del af vejarealet (matrikel
7000cæ) og områdets trafikbetjening i den overordnede disponering af området.
At inddrage Thistedvej 73 (matrikel 16f) og Thistedvej 81A-F (matrikel 57k) i lokalplanområdet for
at sikre sammenhængen mellem eksisterende bebyggelse og nye byggemuligheder.
De muligheder dette giver i disponeringen af området er beskrevet på et principielt niveau i
nærværende startredegørelse.
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Området
Oversigtskort

Fig. 1: Lokalplanområdet og ejerforhold.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet udgør 1,2 hektar og er beliggende i Nørresundby Midtby, jf. Aalborg
Kommuneplan. Området afgrænses som vist på fig. 1.
Lokalplanområdet er afgrænset af hhv. Thistedvej mod syd/vest, baneterrænnet og Lindholm
banesti mod nord/øst, Viaduktvej mod nord/vest samt forskelligartet bebyggelse mod syd/øst.
Lokalplanområdet er karakteriseret ved bebyggelse i 1-3 etager. Bebyggelsen orienteret mod
Thistedvej har blandede formål til bolig og erhverv med bagvedliggende garage/værkstedsbygninger
og parkering. Bebyggelsen langs Banevej består af villaer på enkelt parceller med private haver.
Områdets byrum består af vejforløbene og et parkeringsareal.
Overordnet er området karakteriseret af at ligge i en overgangszone mellem flere forskellige
byområder og bygningstypologier. Langs Thistedvej findes bebyggelse i 1-3 etage af blandet
karakter og med forskellige funktioner. Mod nord/vest findes bebyggelse i 1-2 etager med

Side 3

Startredegørelse

Lokalplan 1-2-119

forstadslignende karakter. Mod syd/vest pågår der byudvikling i form af ny bebyggelse i relation til
havnefronten, Lindholm brygge, hvor der i nogle områder kan bygges op til 10 etager, dog 22 etager
for højhusprojekt jf. kommuneplanrammen. Mod nord/øst afgrænses området af baneterrænnet,
hvor større sammenhængende bygningsenheder i 3 etager er fremtrædende på den modsatte side
af jernbanen. Yderligere findes her 'Stationsanlægget', der er et større grønt byrum umiddelbart øst
for baneterrænnet. Mod syd støder området op til forskelligartet bebyggelse i 1-3 etager, der er
tilsvarende bebyggelsen i lokalplanområdet.
Lokalplanområdet er knyttet godt op til offentlig transport i kraft af beliggenheden ud til Thistedvej
samt nærheden til Lindholm Station.
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Eksisterende planforhold
Kommuneplan hovedstruktur:
Kommuneplanen beskriver 'Vækstaksen som byens motor', hvor en lang række af Aalborgs
udviklingspotentialer skal udmøntes, bl.a. gennem bæredygtig by-fortætning. Vækstaksen er i
kommuneplanen beskrevet som et koncentreret vækstbånd fra lufthavnen i vest til havnen i øst.
Vækstaksen omfatter området inden for den forslåede lokalplangrænse.
Overordnet planlægning i området:
Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanenes eksisterende rammebeskrivelse 1.2.D1
Lindholm Brygge m.fl.
Kommuneplanens eksisterende ramme:
Området er ikke tidligere lokalplanlagt. Kommuneplanramme 1.2.D1 Lindholm Brygge m.fl. udstikker
rammer for bl.a. anvendelse, byggemuligheder, arkitektur, byrum, landskab, miljø, veje og stier mm.
Den eksisterende kommuneplanramme fastsætter følgende overordnede rammer i det
foreslåede lokalplanområde:
Etageantal: 1-3 etager
Bygningshøjde: 4-12 meter
Bebyggelsesprocent: maks. 50% (Nogle ejendomme indenfor lokalplanområdet har jf.
kommuneplanen defineret egen bebyggelsesprocent)
Fælles opholdsareal: Min. 30% for etagebebyggelse og 15% for tæt-lav bebyggelse.
I relation til Thistedvej beskriver kommuneplanens ramme bl.a. at:
man ønsker byrummet langs Thistedvej forskønnet og den bymæssige karakter styrket.
Området langs med Thistedvej anses som værende udbygget. Ny bebyggelse kan dog opføres
som udfyldnings- eller erstatningsbyggeri, hvor der er tale om stærkt nedslidte eller utilpassede
bygninger uden særlig bevaringsværdi, eller hvor helheden vurderes at kunne styrkes ved
ombygning eller nybyggeri.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger skal tilstræbes et højt arkitektonisk niveau. Nybyggeri
skal tilpasses områdets, struktur skala og detaljeringsgrad og kvalitetsfyldte opholdsarealer
prioriteres højt.
Den visuelle karakter skal forbedres ift. facader, skilte og beplantning.
Området er belastet med støj fra Thistedvej.
Bevaringsværdige bygninger:
Der er inden for planområdet bygninger, der er registreret med middel og lav bevaringsværdi. De
registrerede bygninger er registreret med bevaringsværdier mellem 6 og 8. Bevaringsværdier
vurderes i nedenstående kategorier:
1-3: høj bevaringsværdi, 4-6: middel bevaringsværdi, 7-9: lav bevaringsværdi
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Fig. 2: Lokalplanområdet (hele fotoet) og projektområdets (sort stiplet linje) eksisterende facader
imod Thistedvej. Bebyggelsen indenfor det markerede område er eksemplel på bygninger med en
bevaringsværdi på 6.
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Projektet
Det fremsendte projekt kan ikke realiseres inden for det gældende plangrundlag, hvorfor der er
ansøgt om en ny lokalplan for området.
Nedenfor beskrives forslaget, der danner grundlag for bygherrers ønske om en lokalplan for
området. Projektområdet omfatter et areal på ca. 7700 m2.

Fig. 2: Projektområdet (hvid linje) og den foreslåede lokalplangrænse i projektbeskrivelsen (rød
stiplet linje).
Projektet foreslår en plandisposition med to rækker af sammensatte bygningsvoluminer i varierende
højde, der forskydes fra hinanden i længderetningens forløb. Bygningsvoluminerne skaber en
afgrænsning ud til Thistedvej og baneterrænnet med en ’grøn kile’ imellem sig til ophold og
parkering samt et grønt opholdsareal ’Åndehullet’ i den sydlige ende af bebyggelsen.
Anvendelse: Boliger
Omfang: ca. 9.570 etagemeter til boliger (120-140 boliger, afhængig af størrelsesfordeling)
Højde: 2-3 etager mod Thistedvej. 6-8 etager tilbagetrukket fra Thistedvej.

Fig. 3: Snit (vest/øst) fra Thistedvej og igennem den foreslåede bebyggelse i projektet.
Parkering: Ca. 57 parkeringspladser på terræn og ca. 25 parkeringspladser i parkeringskælder
(bruttoareal p-kælder 1.125m2). Dette svarer til en parkeringsnorm på ca. 0.5-0.7 p-plads per bolig
afhængig af boligernes udformning. Parkeringskælderen er placeret under den del af bebyggelsen,
der er foreslået langs Thistedvej. Her bliver boligerne hævet med 1/2 etage i forhold til vejen. Der er
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angivet arealer til cykelparkering i umiddelbar nærhed til alle bygninger.
Adgang: Indkørsel igennem port fra Thistedvej til bagvedliggende parkeringsarealer og nedkørsel til
parkeringskælder. Porten beskrives at skulle have en arkitektonisk bearbejdning, som den primære
vejadgang til området.
Bygningstypologi og arkitektur: Den angivede bygningstypologi viser en længe-struktur sammensat i
forskudte nordvest/sydøst gående forløb. Bygningerne vises på illustrationerne som ensartede
rektangulære voluminer med store vinduespartier og flade grønne tage. Der er angivet vestvendte
altaner og haver på bebyggelsen tilbagetrukket fra Thistedvej og østvendt altangang med udvændig
opgang på bebyggelsen ud til Thistedvej.
Opholdsarealer: 'Grøn kile' imellem de to rækker bebyggelse muliggør både parkering på terræn og
skaber areal til udendørs ophold. I den østlige del af bebyggelsen udlægges private haver i relation
til bygningens stueetage, øvrige boliger har egen altan eller altangang. I den sydlige ende er der
placeret et grønt fælles rekreativt område, 'Åndehullet', med opholdsmuligheder og direkte
forbindelse til Lindholm banesti. På illustrationerne er tagene vist med grønne flader, der indikerer at
de kan aktiveres som opholdsareal og/eller i en LAR-løsning. Dette er dog ikke nærmere beskrevet i
projektet.
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Intentioner og opmærksomhedspunkter i lokalplanforslaget
Her beskrives forhold, der forventes at få afgørende vægt i den forestående planlægning.
Generelt:
Projektet ligger inden for kommuneplanrammens mulighed for at etablere erstatningsbyggeri, hvor
helheden vurderes at kunne styrkes ved nybyggeri. Lokalplanen skal bidrage til at sikre udviklingen
af området som et sammenhængende by- og boligområde. Der skal generelt lægges særligt vægt
på at ny bebyggelse skal begrænse skyggegener for naboer samt at sikre bo- og byrumskvaliteten i
området.
Ved at udvide lokalplangrænsen til den sydlige kant af Viaduktvej og dermed omfatte en del af
vejarealet (matrikel 7000cæ), et kommunalt ejet parkeringsareal (matrikel 7000cd), Thistedvej 73
(matrikel 16f) og Thistedvej 81 A-F (matrikel 57k) giver lokalplanen mulighed for at arbejde med en
helhedsorienteret løsning for området, med udgangspunkt i en bearbejdning af projektforslagets
disposition for området og trafikbetjeningen i området.
Omfang, højde og disposition:
Projektets foreslåede bygningshøjde ud til Thistedvej vurderes at være et fint udgangspunkt for at
arbejde med den videre udformningen af en bebyggelse, der skal bidrage til at skabe et godt
byrumsforløb langs Thistedvej og kan indpasses i den eksisterende bymæssige skala i området.
Bygningsstrukturen placeret tilbagetrukket fra Thistedvej virker med skitseforslaget for høj. En
bebyggelse i 6-8 etager vil adskille sig væsentligt fra bebyggelsen i den umiddelbare nærhed og
der bør i det videre forløb udarbejdes en plandisposition, hvor bygningerne tilpasses/nedskaleres for
at skabe en bedre by- og bygningsmæssig sammenhæng med omgivelserne, samt mindsker
skyggepåvirkninger i byrummene.
Bebyggelsesprocent:
Kommuneplanrammen angiver en bebyggelsesprocent max 50% for etagebebyggelse. I det
skitserede projektforslag er bebyggelsesprocenten omtrent 125%. I det videre forløb skal der
fastsættes en passende bebyggelsesprocent på baggrund af disponeringen af bebyggelse og byrum
i det udvidede lokalplanområde. Det er væsentligt at der kan opnås en god bymæssig
sammenhæng med omgivelserne, gode byrum og opholdsarealer i disponeringen af arealet som
udgangspunkt for en passende bebyggelsesprocent.
Trafik og parkering:
Overkørsler fra Thistedvej til lokalplanområdet ønskes begrænset til 1 overkørsel, der skal betjene
lokalplanområdet. Det vil påvirke udformningen af områdets interne vejstruktur og trafikafvikling. I
den endelige udformning af bebyggelse skal en fastlagt parkeringsnorm for både cykel og bil kunne
overholdes. Såfremt der etableres forhold til parkering i kælder, skal der være opmærksomhed på
om løsingen er realistisk ift. rampe og tilkørselsforhold.
Miljø:
Lokalplanområdet ligger umiddelbart op til baneterrænnet mod øst og Thistedvej mod vest, hvilket
kan have miljømæssig påvirkninger på området.
Der skal i forbindelse med planlægningen og udformningen af bebyggelsesplanen laves
dokumentation, der viser påvirkningen af trafikstøj fra både Thistedvej og Viaduktvej i
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lokalplanområdet. Der skal yderligere laves dokumentation, der viser påvirkningen af togstøj samt
vibrationsniveauet fra jernbanen i lokalplanområdet. Dokumentationen skal påvise at vejledende
grænseværdier for støj- og vibrationsniveau kan overholdes.
Såfremt befæstelsesgraden inden for lokalplanområdet forøges kan der stilles krav om forsinkelse af
overfladevand inden for området. Dette kan bruges som et designparameter og en kvalitet i
udformningen af udearealer.
Arkitektur og bymiljø:
Det er væsentligt at der i udformningen af området er et fokus på arkitektonisk kvalitet i byrum og
bebyggelse, som skal videreudvikles i lokalplanarbejdet.
Mod Thistedvej: Det er et fint element i projektet at få skabt en klar markering af byrummet ud imod
Thistedvej. Bebyggelsens facadelinje ud til Thistedvej bør bearbejdes, så der kan skabes plads til at
etablere mindre opholdsareal og/eller areal til beplantning eller lign. mellem fortovet og bygningen,
samt skabe plads til fortov og cykelsti. Der bør i den videre planlægning arbejdes med tagets
profilering og udformning i mødet med de tilstødende bygninger, samt længden og forskydninger på
de sammenhængende bygningsvoluminer, så der skabes et godt byrumsforløb langs bebyggelsen.
Det kan yderligere undersøges om der er potentiale for at skabe mulighed for erhverv, der kan
eksistere i sammenhæng med boliger, i dele af stueetagen. Der kan f.eks. arbejdes med ekstra
rumhøjde i stueetagen, så den både kan udnyttes som bolig og erhverv.
Parkeringskælderen under bebyggelsen langs Thistedvej vil skabe en hævet stueetage ift.
fortovs/vej-koten. Dette kan bruges til at skabe en semiprivat opholdszone for boliger i stuetagen,
hævet fra terræn niveau. Såfremt man etablerer parkeringskælder skal den enten laves helt under
terræn eller bearbejdes arkitektonisk, så den fremstår som en integreret del af bygningens udtryk og
ikke skaber en død facade når man bevæger sig langs bebyggelsen.

Fig. 4: Fokus på byrummet mellem bebyggelse og kørebane, samt zonen mellem bebyggelsens
funktion i stueetage og det offentlige byrum. A: Parkeringskælder som i projektforslaget vil skabe en
markant overgang imellem byrum og bygning. Her skal parkeringskælderen integreres i bygningens
arkitektur og zonen mellem bygning og byrum bearbejdes. B: Ingen/Helt nedgravet parkeringkælder
vil skabe en direkte kontakt mellem stueetage og byrum. Zonen mellem bygning (bolig) og byrum
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skal bearbejdes.
Tilbagetrukket fra Thistedvej: Der skal på området tilbagetrukket fra Thistedvej udarbejdes en
plandisposition for en bebyggelse, der indpasses i områdets skala. Bebyggelse kan f.eks. opbrydes i
flere bygninger, der kan skabe forskellige byrum med både grønne opholds- og
parkeringsfunktioner. Her skal bebyggelsen bidrage til at skabe opholdsarealer, der ikke er
støjbelastede fra baneterrænnet.

Fig. 5: Fokus på opholdsrum med god kvalitet nærhed til bebyggelse og i bebyggelsens 'gårdrum'.
Mod Viaduktvej: Byrummet mellem Viaduktvej og bebyggelse udformes ift. en ny trafikbetjeningen af
området.
Kulturarv / Bevaringsværdig bygninger:
Der er inden for lokalplanområdet flere bygninger, der ønskes revet ned, som er registreret
bevaringsværdige med middel og lave bevaringsværdier jf. tidligere afsnit. Ny bebyggelse skal
bidrage til et bymæssigt løft af området med fokus på byrum og arkitektonisk kvalitet.
Beplantning og opholdsarealer:
Mod Thistedvej: Zonen mellem Thistedvejs kørebane og bebyggelsen skal bearbejdes og give
mulighed for, at der kan etableres mindre opholdsarealer og begrønning som en del af byrummet.
I gårdrum: Zonen mellem den tilbagetrukne bygningsstruktur og de fælles opholdsarealer skal
adresseres i den videre planlægning. Ved en ny disponering af bebyggelsen skal de kvaliteter, der
ønskes med 'Åndehullet' indarbejdes i planens helhed. Der skal etableres opholdsarealer, der ikke
er støjramte. Man kan med fordel arbejde med at bevare nogle af de eksisterende store træer i
bebyggelsesplanen, der er registreret som bevaringsværdige og vil bidrage med en større
øjeblikkelig grøn kvalitet end små nyplantede træer. Jf. kommuneplanen skal der udlægges
udendørs opholdsareal svarende til 30% af etagearealet.
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Mod baneterrænnet: Banestien er i dag præget af en grøn beplantning og opleves som en grøn
forbindelse for bløde trafikanter. Disse kvaliteter kan integreres i udformningen af området.
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Anbefaling
Det anbefales at lokalplanarbejdet igangsættes på de nedenstående forudsætninger.
Omfang:
Nedskallering af højden på bebyggelse tilbagetrukket fra Thistedvej. Der skal arbejdes med
bebyggelsesstrukturen for at etablere en ny sammenhængende dispositionsplan for bebyggelseog byrum i det udvidede lokalplanområde.
Arkitektur:
Der skal være et generelt fokus på bygningernes møde med byrummet og facadens fremtoning i
stueetagen, herunder bl.a. ved eventuel etablering af en delvist nedgravet parkeringskælder.
I tagfladers udformning og profil - særligt i bebyggelsen mod Thistedvej, skal der arbejdes med
hvordan ny bebyggelse møder de blivende eksisterende bygninger.
Facadelinjen tilbagetrukket fra Thistedvej bearbejdes og tilpasses øvrig, blivende bebyggelse
(Thistedvej 73 og 81A-F).
Altangange skal undgås. Opgange skal integreres i bygningskroppen.
Såfremt, der ikke kan opnåes et arkitektonisk, sammenhængende facadeudtryk ved en delvist
nedgravet parkeringskælder, skal parkeringskælder løses under terræn.
Parkering:
Skal løses i p-kælder og/eller på terræn i tilstrækkeligt omfang i forhold til områdets
anvendelse, og der skal tænkes i opholdsrum med kvalitet før p-pladser. Den endelige p-norm og
fordelingen mellem parkering på fladen og i konstruktion skal fastsættes i forbindelse med
lokalplanlægningen.
Trafik:
Det anbefales at indkørsler fra Thistedvej og Viaduktvej lukkes og i stedet samles i én indkørsel
til området fra Thistedvej og/eller fra Bendtsensvej, der kobler sig til lokalplanområdet mod
sydøst. Disse muligheder skal undersøges nærmere i lokalplanarbejdet og vil have indvirkning på
disponeringen af bebyggelse og øvrige arealer i lokalplanområdet.
Langs Thistedvej skal bebyggelsen skabe plads til bedre forhold for cykelister og fodgængere.
Banestiens forløb anbefales fastholdt og skal føres videre igennem området som en offentlig
tilgængelig sti, med en god tilkobling til cykelstien på Thistedvej. Yderligere kan planen skabe
mulighed for at banestien kan forlænges under Viaduktvej på sigt.
Opholdsarealer:
Opholdsarealer skal integreres i disponeringen af bebyggelsen og det er vigtigt at der sikres
plads til udendørs opholdsarealer, der ikke er støjramte.
Beplantning:
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Skærmende beplantning mod baneterrænnet fastholdes.
Langs Thistedvej skal den grønne karakter styrkes, hvilket kan være i form vejtræer eller anden
beplantning.
Der skal etableres grønne rum mellem bebyggelsesvoluminer og oplevelsen et grønt byrum
tilbagetrukket fra Thistedvej skal videreudvikles.
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