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Lokalplan 4-4-118

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?
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Byrådet skal vedtage en lokalplan,
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
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om, dels at sikre udviklingsmuligheder for
Aalborg Universitet (AAU), og dels at skabe et nyt attraktivt omdrejningspunkt for bylivet i
Universitetsområdet ved krydset Bertil Ohlins Vej/Fredrik Bajers Vej. Dette skal bl.a. sikres ved byog funktionsmæssig fortætning og ved etablering af en ny pladsdannelse, 'Campus Forum', hvor der
også etableres station for den nye højklassede busforbindelse BRT.
Lokalplanområdet fremtræder i dag med en udefineret struktur præget af åbne parkeringsarealer,
men har med sin centrale placering i campusområdet et stort potentiale i forhold til at blive et nyt
centrum for bydelen.
Det eksisterende parkområde, 'byparken', har et stor potentiale til at videreudvikle sig som rekreativt
åndehul og skal sikres som et centralt mødested. Derfor er der fokus på byparkens samspil med nye
bebyggelser og forbedre adgangsforholdene.
Aalborg Universitet (AAU) vokser, og forventer i henhold til AAU's og
Bygningsstyrelsens 'Helhedsplan for Aalborg Universitet' et løbende behov for at kunne udvide de
bygningsmæssige rammer. Visionen er endvidere at koncentrere universitetets aktiviteter på færre
afgrænsede lokaliteter i Aalborg, herunder i lokalplanområdet i Campus Øst. Det gældende
plangrundlag rummer imidlertid begrænsede bygge- og udvidelsesmuligheder samt
byggemuligheder, der strider mod andre udviklingsønsker. Derfor er tilvejebringelsen af
fortætningsmuligheder (funktioner og bebyggelser) og indbydende byrum det primære mål med
denne nye lokalplan.
Ønsket om fortætning er også i tråd med et generelt ønske om at revitalisere campusområdet og
skabe en mere sammenhængende og levende bydel med Campus Forum som både
mobilitetsknudepunkt og som omdrejningspunkt for et attraktivt bymiljø. Planløsningen har afsæt
både i AAU's/Bygningsstyrelsens helhedsplan og i et skitseforslag for bybåndet langs Bertil Ohlins
Vej, med det nye knudepunkt omkring Bertil Ohlins Vej/Fredrik Bajers Vej og med byparken som
rekreativ perle.
Den gode sammenhæng skal bl.a. udmøntes gennem krav til indpasning og udformning af ny
bebyggelse, herunder hensynet til arkitektoniske værdier i Universitetsområdet. Herudover skal
grønne elementer, byrum og forbindelser sammen med det 'blå' netværk af søer, bassiner og
kanaler fortsat være med til at binde området sammen og danne ramme for oplevelser
og opholdskvalitet, samt logiske forbindelser. Samtidigt er det blå og det grønne en vigtig del af
områdets identitet og letter orienteringen for områdets beboere og brugere.
Lokalplanen skal både være med til at sikre Universitetets udvikling i de kommende år, og muliggøre
realiseringen af to konkrete byggeprojekter i form af et nyt læringshus/campusbibliotek samt en
studieboligbebyggelse kombineret med øvrige centerfunktioner. Lokalplanen er derfor udformet med
byggeretsgivende bestemmelser for udvalgte delområder, mens den er rammelokalplan for andre.
Dele af planområdets nybyggeri kan således kun realiseres såfremt der vedtages en ny lokalplan
eller lokalplantillæg.
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Illustrationsskitse, der viser et forslag til en mulig disponering af ny bebyggelse, indretning af nye opholdsarealer, ny
pladsdannelse mv. i lokalplanområdet. Illustrationsskitsen er ikke målfast. (Illustration: Arkitektfirmaet Schønherr,
viderebearbejdet af Aalborg Kommune)
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Området
Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2018.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger i Universitets- og campusområdet i Aalborg Øst. Universitetsområdet med
Aalborg Universitet blev grundlagt i 1974 som en del af forstaden Aalborg Øst. Hensigten var at
opbygge et nyt byområde, hvor universitetsfunktionerne blev blandet med andre funktioner.
Lokalplanområdet er centralt placeret omkring krydset Bertil Ohlins Vej/Fredrik Bajers Vej og er
afgrænset af rækkehusene på Damstræde, Fredrik Bajers Vej 300 og Kroghstræde 7 mod vest,
Kroghstræde 1-3 og Fredrik Bajers Vej 7H og 7C mod syd, Fredrik Bajers Vej 3B mod øst samt
Toppentuestien og Sigrid Undsets Vej mod nord, jf. oversigtskortet.
Lokalplanområdet har en størrelse på ca. 27.500 m2, og ligger i byzone. Det er delvist offentligt og
delvist privat ejet. Landskabsmæssigt er hovedparten af lokalplanområdet fladt med koter omkring
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10 (DVR90). Øst for Fredrik Bajers Vej ligger desuden et regnvandsbassin.
Lokalplanområdet har primær vejadgang fra Niels Bohrs Vej via Fredrik Bajers Vej i nord og Alfred
Nobels Vej i syd. Herudover forløber busvejen Bertil Ohlins Vej i øst-vest gående retning.
Universitetsområdet har sit eget karakteristiske landskabsudtryk med nord-sydgående grønne kiler
kombineret med et gennemgående system af regnvandssøer og -kanaler samt stiforbindelser. Hertil
kommer to eksisterende centralt beliggende fælles landskabsrum, som har, eller kan få, meget stor
betydning for helheden – det "blå" rum med søområdet foran kantinen på Fibigerstræde og det
"grønne" rum med byparken ved Kroghstrædekvarteret. Begge steder er i kraft af størrelse og
placering meget vigtige for det samlede campusområde - både i forhold til oplevelsen af stedet,
identitet, brug og fællesskab.
De to landskabsrums potentiale som urbane fælles by- og landskabsrum er væsentlige og bør
friholdes for evt. kommende udbygninger og fortætninger i videst mulig omfang.
Byparken udnytter i dag ikke det iboende potentiale i dets nuværende udformning fuldt ud. Med
afsæt i den centrale placering og lokalplanens mulighed for nye udadvendte bebyggelser der kan
opføres i tilknytning til byparken, kan den designes mere indbydende og dermed øge sin
tiltrækningskraft og opholdskvalitet markant.
Området er næsten fuldt udnyttet i henhold til gældende plangrundlag og anvendes overvejende til
universitetsformål og større parkeringsarealer.
Den nordlige del af området omfatter et ubebygget areal, der henligger som grønt forareal og
parkeringsområde for rækkehusbebyggelsen 'Andelsboligforeningen Bohrparken' på Damstræde.

Side 7

Udkast

Lokalplan 4-4-118

Krydset Bertil Ohlins Vej/Fredrik Bajers Vej set fra nord. Bybilledet er præget af parkeringsarealer og ensformige
græsçader.

Side 8

Udkast

Lokalplan 4-4-118

Universitetsbygninger i Fredrik Bajers Vej Kvarteret.
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Parkeringspladsen ved Byparken çankeres af nyere bebyggelse - fx Bioteks bygning.
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Krogstræde 6 er et eksempel på universitetsområdets karakteristiske træk med integrering af bebyggelse i det
græsklædte landskab.

Bohrparkens rækkehusbyggelse ved Damstræde nordvest for området (Google Streetview).

Omgivelser
Byplanen for universitetsområdet blev tegnet af arkitektfirmaet Dall & Lindhardtsen, og er et
eksempel på den byggestil, som var fremherskende i 1970’erne. Planen og arkitekturen var en
kombination af brutalisme, strukturalisme og romantik.
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Universitetsområdet er som helhed opbygget efter en stram gridstruktur, hvor bebyggelsen er
placeret i karakteristiske klynger. Mellem klyngerne ligger der grønne landskabsbånd med små og
store rekreative og urbane opholdsfaciliteter, et finmasket stinet, samt et gennemgående system af
kanaler og søer. Til årtusindskiftet blev der introduceret et såkaldt 'Bybånd', der forløber tværs
gennem lokalplanområdet i øst-vestgående retning. Bebyggelsen i Bybåndet er tættere og højere og
anvendelsen mere blandet. Bybåndet understøttes af en busvej, der sikrer en effektiv kollektiv
trafikdækning af hele området.
Udbygningen af området er sket etapevis henover årene, hvor flere andre arkitektfirmaer har
bidraget til udformningen, bl.a. Kjær & Richter og Henning Larsen Architects. Dall & Lindhardtsens
oprindelige arkitektur fra de første udbygningsetaper præges af 1-etages bebyggelse med kraftige
betonoverliggere og partier med rustikt rødt murværk. Bygningernes samspil med landskabet
understreges af et helt særligt arkitektonisk greb, hvor bebyggelse 'omfavnes' af lave græsklædte
volde, hvilket er med til at fremhæve de trykkede proportioner. Bygningerne, der også har et rustikt
interiør, signalerer generelt en uhøjtidelig atmosfære.
De sidste udbygningsetaper, der blev opført af Dall & Lindhardtsen, ligger på Fredrik Bajers Vej.
Bygningerne blev opført i 2 etager og med et kvadrat som grundplan, dog stadig i tæt arkitektonisk
slægtskab mellem Dall & Lindhardtsens oprindelige arkitektur med beton og teglsten. Princippet,
hvor bebyggelsen omfavnes af jordvolde, blev fraviget, dog arbejdes der stadig med pladsdannelser
og grønne opholdsrum.
De nyere dele af områdets bebyggelse, både undervisningsbygninger, kontorer og boliger, har
generelt en højere skala varierende fra 2-4 etager, mens de sidst opførte bygninger i Bybåndet,
Biotek bygningen og Institut for Byggeri og Anlæg, er opført i op til 6 etager.
Den nyere bebyggelse er endvidere opført med en forskelligartet arkitektur. Bebyggelsen Fredrik
Bajers Vej 1, 7K og Biotek bygningen har således et markant andet arkitektonisk udtryk og
materialevalg.
Den stringente plan levner imidlertid rum for et væld af forskelligartede løsninger i forhold til den
detaljerede udformning af bebyggelse, anlæg og landskab. Mange af disse er flotte og
velgennemtænkte, mens andre syner mere 'hjemmestrikkede' eller decideret 'uheldige', jf.
nedenstående fotos.
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Forslag til byplan og principiel bebyggelsesplan for Aalborg Universitetscenter, 1976. (Arkitektfirmaet Dall & Lindhartsen
samt Carl Bro A/S)

Eksempler på 'uheldige' elementer og løsninger i campusområdets bebyggelse, byrum, landskab, infrastruktur mv.
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Gode eksempler på bl.a. arkitektoniske og landskabsmæssige karakteristika og konkrete løsninger, der kan være
inspiration til den videre udvikling af campusområdet.

Universitetsområdet afgrænses af Universitetsboulevarden i nord, Gigantium og de tilhørende
byudviklingsområder i vest, landsbyen Sønder Tranders i syd samt Selma Lagerløfs Vej og det
kommende Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) i øst.
Lokalplanområdet er omgivet af eksisterende bebyggelse i form af boliger, undervisningsfunktioner,
erhverv osv. Selvom byplanens intentioner om at blande funktionerne i mindre klynger stadig tydeligt
kan aflæses i bykvarteret, ses der en koncentration af erhvervsfunktioner øst for Fredrik Bajers Vej,
herunder bl.a. Danmarks Radio, NOVI og Nykredit, mens varierende typer boligbebyggelse
dominerer omgivelserne mod vest. Boligbebyggelsen omfatter både rækkehuse, klyngehuse og
etagehusbebyggelse. Som eksempel kan fremhæves Bohrparkens rækkehusbebyggelse, der ligger
i direkte forbindelse med delområde B og vil få sine primære parkeringsfaciliteter i lokalplanområdet.
Bebyggelsen er tegnet af arkitekt Jacob Blegvad.
Hovedcampus ligger i Aalborg Øst, hvilket betyder at AAU's egen bebyggelse er spredt over det
meste af området. AAU er derudover lokaliseret i Aalborg Midtby.
Den primære dagligvareforsyning ligger i dag uden for campusområdet. Det drejer sig her om en
større dagligvarebutik mod nordøst ud til Universitetsboulevarden samt en dagligvarebutik ved
Einsteins Boulevard mod vest.
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Oversigt over funktioner/anvendelser i Universitetsområdet.
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Lokalplanens indhold
Disponering og anvendelse
Planlægningen sker med afsæt i Campus' eksisterende disponering, hvor bebyggelsen fortsat
placeres i et gridnet opdelt af landskabelige og trafikale forbindelser samt med det øst-vestgående
bybånd som omdrejningspunkt for en fortætning og en ny central pladsdannelse - Campus Forum.
Konkret inddeles lokalplanområdet i 4 delområder, A, B, C og D, jf. kortbilag 1. Heraf udgør
delområde D rygraden i bybåndet, og er samtidig tracéet omkring den eksisterende busvej, der er
planlagt til den nye kollektive trafikforbindelse BRT samt supercykelstiforbindelse jf. kortbilag 2.
Områdets anvendelse fastlægges til forskellige offentlige formål, herunder undervisning og forskning
samt blandede byfunktioner som etageboliger, service, butikker, restauranter, kulturelle- og
rekreative formål samt tekniske anlæg. Den brede palet af anvendelser sikrer det bedst mulige
afsæt for at skabe den ønskede bymæssige tyngde langs med bybåndet og et stærkt urbant
knudepunkt omkring Bertil Ohlins Vej/Fredrik Bajers Vej.
Funktionerne kan generelt indpasses bredt i området, men med en præcisering af hvor og hvordan
der kan indpasses boliger. Dette skal dels sikre, at boligfunktionen ikke kommer til at dominere på
bekostning af forskning og undervisning, og dels af hensyn til bylivet i gadeplan hvorfor der, med en
enkelt undtagelse, ikke må indrettes boliger i bebyggelsens stueetager.
Der udlægges et nyt lokalcenter i tilknytning til Campus Forum, hvor der kan indpasses dagligvareog udvalgsvarebutikker. Større dagligvarebutikker kan dog kun indpasses i delområde B og C, hvor
der kan sikres en vis andel tilknyttet parkering og hvor der er direkte vejadgang til Fredrik Bajers Vej
og videre til overordnet vejnet.
Bebyggelsens omfang og placering
Lokalplanen muliggør en fortætning i området ved udlæg af nye byggemuligheder på ubebyggede
arealer, der i dag primært anvendes til parkering.
Konkret udlægges der nye byggefelter i delområde A, B og C omkring krydset Bertil Ohlins
Vej/Fredrik Bajers Vej, hvor den nye bebyggelse skal danne ryg til den nye pladsdannelse Campus
Forum og bidrage til et aktivt byliv. Af samme grund gælder det for bygningerne i kanten af Campus
Forum, at stueetagen skal udformes med aktive facader.
Inden for delområde D skal der etableres stationsfaciliteter iht. Lokalplan 1-1-134, BRT-tracé,
Aalborg.
Der foreligger et konkret projektønske for bl.a. boligbebyggelse i delområde B samt et konkret
byggeønske ift. opførelse af et nyt læringshus/campusbibliotek (AUB) i delområde A. Lokalplanen
indeholder byggeretsgivende bestemmelser for disse delområder, mens planen kun er
rammegivende for delområde C. Realisering af lokalplanpligtigt byggeri i delområde C forudsætter
derfor, at der udarbejdes ny lokalplan eller lokalplantillæg. Rummeligheden kan dermed blive øget
eller mindsket afhængigt at det konkrete byggeprojekt.
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Ny bebyggelse kan opføres med en gennemgående skala på op til 5 etager/20 meter.
Dette overstiger den gennemsnitlige bygningsskala i Universitetsområdet og understreger således
ambitionen om ekstra tæthed på arealerne ved Campus Forum og bybåndet. Herudover åbner
lokalplanen mulighed for at indpasse en bebyggelse i op til 7 etager/25 meter, der kan tilføre
bydelen en ny større funktion med visuel tyngde. De yderst beliggende byggefelter i delområde A og
B er givet en lavere skala, så der sikres en harmonisk overgang til bl.a. Byparken og
rækkehusbebyggelsen Bohrparken.
Inden for de udlagte byggefelter er der en rummelighed på ca. 28.000 m2, jf. kortbilag 2.

Volumenstudie, der viser overordnede principper for skala af de kommende byggerier i byggefelterne i delområde A, B
og C. Indenfor delområde A og B viser volumenstudiet principper for nedskaleringen af bebyggelserne mod
nabobebyggelser på Kroghstræde, Damstræde og mod Byparken. Illustrationen giver alene udtryk for de skalamæssige
forhold/hensyn, og er ikke et udtryk for bebyggelsernes formgivning. Tallene angiver hhv. maksimalt etageantal eller
maksimal bygningshøjde i meter. Perspektiv fra nordvest. Tegning ikke målfast. (Illustration: COWI)

Byggefelterne A1 og A2 er tiltænkt forskning og undervisning - konkret i form af et nyt
læringshus/campusbibliotek (AUB) med relaterede lærings- og servicefunktioner.
Campusbiblioteket er et forskningsbibliotek, som stiller samlinger/e-ressourcer og lokaler til rådighed
for studerende, ansatte og forskere ved AAU. Der er også offentlig adgang til biblioteket i bemandet
åbningstid. Biblioteket har i dag ca. 40 ansatte, som bl.a. underviser og vejleder de studerende og
forskerne i informationssøgning, forskningsregistrering samt referencehåndtering. Hertil kommer
rådgivning og support til AAU i spørgsmål om ESDH, samt datamanagement.
Hertil kommer et ønske om indpasning af forskellige lounge- og cafemiljøer, som indbyder til
generelt ophold og studieliv. Undervisningslokalerne skal variere i størrelse, hvor de største benyttes
til traditionel undervisning og de mindste fx kan bookes af de studerende til møder.
Undervisningslokalerne skal endvidere kunne benyttes til forskellige former for kursusvirksomhed
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rettet mod AAU-ansatte. Biblioteket skal endvidere kunne rumme en større del af universitetets
efter-/videreuddannelse. Blandt andet har HD-studierne på AAU samt MPA (Master i Public
Administration) undervisning. Det nye læringshus ønskes således indrettet med et alsidigt
studiemiljø, hvor der både er mulighed for undervisning, fordybelse og gruppearbejde.
Det nuværende universitetsbibliotek (AUB) havde i 2017 ca. 140.000 besøgende. Det er som
overslag estimeret, at der årligt vil være op mod 240.000 besøgende/brugere til de nye funktioner i
området, bl.a. med et nyt bibliotek og butikker.
Hovedparten af læringshuset skal placeres i byggefelt A1, mens A2 udgør et supplerende byggefelt,
der kan sikre den nødvendige fleksibilitet i formgivningen og med en lavere skala formidle en
harmonisk overgang til Byparken og nabobebyggelser. Bygningsskalaen optrappes således
fra maks. 12 meter mod Byparken til maks. 20 m mod Fredrik Bajers Vej og Campus Forum, hvor
der ønskes en højere bymæssig tæthed, jf. ovenstående volumenstudie. Mens byggefelt A1 ligger
på et areal der i dag bruges til parkering, ligger byggefelt A2 i den østligste ende af Byparken.
Bebyggelsen i byggefelt B1 og B2 er ligeledes tiltænkt et konkret projekt med bl.a. studieboliger,
som Himmerland Boligforening ønsker at opføre, jf. planskitsen.
Projektet fordeler sig på 2 bygninger i hhv. 3-4 etager og 2-5 etager, hvor sidstnævnte placeres
direkte op til Campus Forum. Den optrappede bygningsskala skal medvirke til både at sikre
bymæssighed og visuel vitalitet omkring pladsen samt en harmonisk overgang til boligerne på
naboarealet, jf. de viste volumenstudier. Byggeriet vil omfatte ca. 70 studieboliger samt en stueetage
forbeholdt forskellige udadvendte/publikumsorienterede funktioner som butikker, service o.l., samt
kombinerede fællesfunktioner for bydelens beboere og øvrige brugere, fx fælleshus kombineret med
café.
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Planskitse, der viser et eksempel på disponeringen af ny bebyggelse og friarealer i byggefelt B1, B2 og B3. (Illustration:
COWI).

Endelig er byggefelt B3, der er placeret på selve pladsen Campus Forum, tiltænkt en
'bylivsskabende' funktion i stueplan, fx kaffebar, cykelservicestation, kiosk mv., som kan kombineres
med diverse campusfunktioner i de ovenliggende etager.
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Volumenstudie af den 2-5 etagers bygning mod Campus Forum - her set med retning mod nordvest (Illustration:
COWI).

Byggefeltet i delområde C tænkes indrettet primært til universitetsformål med mulighed for butikker,
service o.l. publikumsorienterede funktioner i stueetagen, evt. en større dagligvarebutik. Der er også
mulighed for at indpasse boliger i dele af de overliggende etager.
Bebyggelse i byggefelt C1 må opføres i maks. 25 m. Omfanget og udmøntningen af den endelige
byggeret vil skulle afklares i en opfølgende byggeretsgivende lokalplan eller et lokalplantillæg.
Arkitektur
Universitetsområdets samlede bebyggelse rummer en række karakteristiske træk, der afspejles i
materialevalg, skala og den unikke 'sammensmeltning' af terræn og bygninger. Byplanen og
arkitekturen er som nævnt opført i stilarterne brutalisme, strukturalisme og romantik, hvor den
strukturalistiske plan stadig opleves tydeligt med områdets grønne rum, kanaler, torve og pladser,
bygninger med haverum og de større fællesbygninger som 'hjerter' i bebyggelsen. Jf. nedenstående
fotos.
Trods disse kvaliteter opleves der også udfordringer med bebyggelsen og friarealerne ift. at leve op
til kravene i et moderne studie- og forskningsmiljø. Siden årtusindskiftet er udbygningen af
campusområdet derfor i stigende grad sket med større bygningskroppe, som tilgodeser
nutidige funktionelle behov. Også arkitektonisk er der arbejdet med et mere nutidigt formsprog.
Den planlagte fortætning i lokalplanområdet skal således balancere de forskellige funktionelle,
arkitektoniske og landskabsmæssige interesser, hvilket kræver særlig opmærksomhed. Ændringer
af bygningsformer, skala, materialer, sti- og vejforbindelser samt ændrede principper
for terrænbearbejdning kan nemlig let ændre helhedsoplevelsen af Universitetsområdet og
områdets unikke karakter, og dette er ikke ønskeligt.
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Nyere bebyggelser i et nyt formsprog. Her Fredrik Bajers Vej 7 H (Biotek) i venstre side af billedet, og Kroghstræde 1 i
højre side af billedet.
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Gårdrum mellem Kroghstræde 1 (til venstre) og Kroghstræde 3 (til højre).
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Byparken med aktivitetsområder og de for Campusområdet typiske græsbeklædte jordvolde.

I lokalplanen stilles der således en række krav der skal medvirke til at sikre arkitektonisk kvalitet. Det
gælder fx generelle krav til brug af naturlige og genanvendelige materialer og en afdæmpet
farveskala, ligesom der fastsættes bestemmelser omkring skiltning, belysning, teknik mv., som kan
balancere æstetiske hensyn med ønsket om et levende bymiljø.
Herudover fastlægger planen specifikke bestemmelser for udformningen af de konkrete byggerier i
delområde A og B, som skal sikre såvel det visuelle som det funktionelle samspil med
nabobygninger og tilstødende byrum, fx læringshusets samspil med byparken og Campus Forum.
Der udlægges således facader med aktive stueetager der skal bidrage til et åbent, inviteret. Jf.
nedenstående principdiagram.
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Overordnet princip for sikring af samspil mellem facader med aktive stueetager og omgivelserne (Illustration: COWI).

Det nye læringshus/campusbibliotek skal gives en helt særlig udformning, som gør bygningen til et
arkitektonisk pejlemærke ved Campus Forum hvor flere tusind mennesker passerer forbi hver dag. I
den forbindelse lægges der vægt på at arkitekturen har afsæt i omgivelserne - herunder den
menneskelige skala på pladsen og i byparken. Det betyder at de potentielt store bygningsvoluminer
skal brydes op i mindre visuelle eller rumlige enheder, som også samtidig sikrer en ønskelig
variation i facadeudtrykket.
Den høje arkitektoniske og ikoniske kvalitet kan skabes på mange måder, hvorfor planen er
udformet med en vis fleksibilitet ift. skalering, formgivning, materialevalg, farver osv. Nedenfor er vist
referencer, der kan være inspiration til udformning af det konkrete byggeri i delområde A.
For inspiration til udformning af boligbebyggelse og byfunktioner i delområde B henvises til § 6.4 i
bestemmelserne.
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Referencer - inspiration til udformning af nyt læringshus/campusbibliotek i delområde A.

By- og landskabsrum
Visionen er, at fortætning og revitalisering af det centrale campus skal medvirke til at styrke
og aktivere området samtidig med, at de iboende landskabelige kvaliteter fastholdes og
styrkes. Blandt andet er der fokus på, at de tværgående landskabsbånd generelt tilføres en større
variation - både ift. beplantningssammensætning og indpasning af opholdsfaciliteter og
aktivitetsmuligheder. Dette vil bidrage positivt til såvel arealernes rekreative kvalitet, som en større
biodiversitet.
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Grønne og blå landskabsbånd i Universitetsområdet (Illustration: Arkitektærmaet Schønherr).

Byparken
Byparken i delområde A er et særligt indsatsområde, idet parken fremadrettet skal spille en central
rolle som rekreativt knudepunkt i Campus. Byparken skal både give liv, men også være et pusterum
i dagligdagen. I den seneste tid er der blevet gennemført en række tiltag der har udvidet Byparkens
aktivitetstilbud og opholdsmuligheder. I forbindelse med fremtidige tiltag vil der blive lagt vægt på at
dette sker ud fra en helhedsbetragtning omkring områdets identitet mv. Der lægges også vægt på at
udforme Byparken så der sikres et godt samspil, både visuelt og funktionelt, ift. til dens omgivelser,
herunder bybåndet i nord og det nye læringshus/campusbibliotek mod øst. Herudover kan parken
evt. indrettes med LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) eller med vandelementer af hensyn
til det æstetisk ønskede udtryk. Ved anvendelse af LAR-løsninger bør der ske overvejelser omkring
design samt valg af robuste løsninger for beplantning og opholdsfaciliteter/byudstyr, som kan tåle
periodisk oversvømmelse.
Der er endnu ikke udarbejdet en landskabsplan for byparken, men illustrationsskitsen under afsnit
'Baggrund og Formål' viser mulige løsninger på de kombinerede funktioner og det ønskede samspil
med omgivelserne.
Campus Forum
Omdrejningspunktet for revitaliseringen af Universitetsområdet bliver en ny pladsdannelse, Campus
Forum, omkring krydset Bertil Ohlins Vej/Fredrik Bajers Vej. Pladsen tænkes som et nyt centrum for
bydelen ift. byliv, mobilitet, handel og ophold. Campus Forum udlægges fra 'væg-til-væg' mellem de
nye byggefelter i delområde A, B og C samt den eksisterende Biotec-bygning, jf. kortbilag 2.
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Campus Forum udformes som et urbant byrum med faste belægninger, beplantning, inventar og evt.
vandelementer. Byrummet indrettes som hovedprincip efter shared space-princippet, da et stort flow
af forskellige trafikanttyper dagligt skal passere på kryds og tværs af området. Det gælder
både gående, cyklister samt brugerne ved BRT-stationen og den førerløse bus på
Astrupstiforbindelsen, jf. afsnittet om 'Veje, stier og parkering'. Beplantning og inventar skal således
ikke kun understøtte ophold og aktivitet tilknyttet bebyggelsen, men også de forskellige trafikale
flows.
Bertil Ohlins Vej med supercykelsti og krydsningen med Fredrik Bajers Vej indrettes dog ikke som
shared space, men således at Bertil Ohlins Vej fremstår som prioriteret hovedretning for busser og
cyklister samt bløde trafikanter i øvrigt, der bevæger sig øst-vest omkring Campus Forum.
Ved BRT-stationen kan der være behov for at indtænke areal til cykelparkering og supplerende
ventefaciliteter. Generelt lægges vægt på at sikre en både æstetisk og funktionel 'sammensmeltning'
mellem stationsområdet og den tilstødende plads. Endelig er der mulighed for at indtænke
regnvandsløsninger som en del af pladsens design og som en synlig styrkelse af bydelens blå
struktur.

Visualisering, der viser en mulig udformning af Campus Forum (Arkitektærmaet Schønherr).
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Referencer - inspiration til udformning af Campus Forum.

Veje, stier og parkering
Bertil Ohlins Vej med den nye BRT-løsning og Fredrik Bajers Vej vil fortsat være de
primære vejforbindelser i lokalplanområdet. Begge veje vil dog blive ombygget med henblik på at
fremme bæredygtig mobilitet og skabe de bedst mulige rammer for et attraktivt og sikkert bymiljø i
det centrale campusområde.
Bertil Ohlins Vej ombygges iht. BRT-projektet (Lokalplan 1-1-134) og den planlagte
supercykelstiforbindelse, jf. kortbilag 2 og nedenstående principskitse.
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Principskitse der viser det estimerede arealudlæg til planlagt supercykelstiforbindelse og BRT-tracé og samspillet med
de udlagte byggefelter og delområder. (Illustration: Aalborg Kommune)

Etableringen af BRT betyder også, at der muliggøres lukning af de eksisterende overkørsler fra
Bertil Ohlins Vej til delområde C. Dette nødvendiggør, at der fra Fredrik Bajers Vej sikres ny
vejadgang til hhv. delområde C samt ejendommen Fredrik Bajers Vej 1, der ligger umiddelbart nord
for delområde C. Den nye vejadgang skal placeres og udformes under hensyntagen til det
eksisterende regnvandsbassin.
Som en del af visionen for en bæredygtig infrastruktur tænkes Fredrik Bajers Vej, nord og syd for
lokalplanområdet, omdannet til grøn bygade med en markant beplantning samt fokus på
lav hastighed og gode passagemuligheder for bløde trafikanter. Strækningen udgør endvidere den
sydlige del af Astrupstiforbindelsen, der introducerer et nyt mobilitetstilbud i form af en mindre
førerløs bus, der skal betjene de store boligområder i Aalborg Øst - bl.a. Kildeparken. På sigt vil en
kommende udbygningsetape kunne give adgang ned til Campus Forum, jf. nedenstående
principtegning.
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Princip for Astrupstiforbindelsens forløb som en nord-sydgående rygrad gennem Aalborg Øst (Illustration:
Vandkunsten).
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Foruden supercykelstiforbindelsen skal der fortsat sikres et finmasket stinet i campusområdet, både
som overordnede forbindelser i landskabsrummene og som interne forbindelser mellem og gennem
bebyggelserne. Overordnede principper for de primære flows for fodgængere og cyklister gennem
området er vist på nedenstående diagram.

Primære stiforbindelser for fodgængere (orange linjer) og cyklister (røde linjer) igennem planområdet - princip. Linjernes
er ikke udtryk for stiernes placering, men alene et udtryk for en principiel forbindelse. (Illustration: Aalborg Kommune).

Endvidere skal der i forbindelse med etablering af bebyggelse i byggefelt B1 ske flytning og
omlægning af Toppentuestien ved krydsningen med Fredrik Bajers Vej, jf. princippet på kortbilag
2. En fuld udnyttelse af byggefelt B1 mod nord forudsætter, at der kan sikres en direkte og
trafiksikker omlægning af cykelrampen (stiforbindelse c-d jf. kortbilag 2) mellem Toppentuestien og
Fredrik Bajers Vej.
Af hensyn til bykvaliteten og den ønskede styrkelse af den landskabelige karakter skal det primære
parkeringsbehov fortsat dækkes i det store fælles P-areal syd for lokalplanområdet. Der skal
etableres erstatningsparkering for nedlagte p-pladser ifm. varetagelse af byggeretten på de
nyudlagte byggefelter. På arealet er der iht. gældende Lokalplan 08-061 mulighed for at opføre et
p-hus med en højde på op til 6,5 m. Dette svarer til en bygning i 2 plan med høj kælder og parkering
på taget. Endvidere gives der mulighed for at etablere terrænparkering i delområde B, dels til brug
for de nye studieboliger og eventuelle butikker, og dels til dækning af parkeringsbehovet fra de
eksisterende boliger på Damstræde. Endelig gives der mulighed for at etablere p-kælder i tilknytning
til byggefelt A1, A2 og C1. Øvrig eksisterende parkering, der ikke berøres af byggefelter, kan
opretholdes.
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Parkering til områdets funktioner skal udlægges iht. p-normer fastsat specifikt for området - jf. pkt
8.5. Det eksterne P-område mod syd kan rumme ca. 830 p-pladser. Dette kan sammenholdt med
ovennævnte parkeringsfaciliteter imødegå den planlagte fortætning i området. I den tilhørende
miljørapport er der foretaget en nærmere vurdering af planens konsekvenser i forhold til trafik og
parkering.
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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.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinjer for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Kommuneplanens hovedstruktur
Universitetsområdet indgår i Aalborg Kommunes vækstakse, der strækker sig fra Aalborg Lufthavn i
nordvest til erhvervshavnen i øst. Rygraden i vækstaksen er en højklasset kollektiv trafikkorridor
med den planlagte BRT-forbindelse, som forløber tværs gennem området og bl.a. får stoppested
ved den nye pladsdannelse ved Campus Forum i lokalplanområdet. Den primære del af
byudviklingen i Aalborg skal først og fremmest ske inden for eksisterende grænser via fortætning og
omdannelse inden for vækstaksen. Der skal udvikles et varieret og fleksibelt udbud af gode boliger
samt attraktive placeringer for erhvervs- og servicefunktioner. Samtidig er der tale om byudvikling
med fokus på bæredygtighed samt sikring af grønne forbindelser og grønne interesser. Den
foreslåede planlægning er i overensstemmelse med dette.
Rammer og retningslinjer
Lokalplanen ligger inden for følgende af kommuneplanens rammeområder:
4.4.O5 AAU Fredrik Bajers Vej – offentlige formål
4.4.B5 Fredrik Bajers Vej - boliger
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for detailhandel samt
rammernes bebyggelsesregulerende bestemmelser. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg,
som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan.
Kommuneplantillægget ændrer følgende:
- Retningslinjen for detailhandel '7.1.3. Øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre' ændres. I
retningslinjen udlægges et nyt lokalcenter – Campus Forum – med et samlet maksimalt butiksareal
på 3.000 m². (maks 1.200 m² for dagligvarer/500 m² for udvalgsvarer).
- Ændring af rammer:
4.4.O5: Afgrænsningen af rammeområde 4.4.O5 ændres idet det reduceres med den kommende
afgrænsning af lokalcentret. Endvidere ændres rammeområdets byggemuligheder samt udlæg af
areal til fælles ophold. Anvendelseskategorier ændres ligeledes.
4.4.B5: Ændres idet det reduceres med den kommende afgrænsning af lokalcentret. Endvidere
ændres rammeområdets byggemuligheder i en zone mod sydøst ift. bebyggelsesprocent, etagetal
og maks. bygningshøjde.
4.4.C3: Der afgrænses et nyt rammeområde til centerformål med mulighed for etageboliger,
butikker, servicefunktioner, undervisning, institutioner, kulturelle formål, rekreative formål osv.
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Butiksbebyggelsens påvirkning af bymiljøet
I redegørelsen til lokalplanforslag, der muliggør etablering af butikker, skal der i henhold til
Planlovens § 16, stk. 5 redegøres for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den
eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold.
Lokalplanen omfatter indpasning af butiksformål i et eksisterende byområde, hvor der planlægges
for byfortætning med forskning og undervisning i kombination med blandede byformål, herunder
også boliger, service mv. Som en del af planlægningen udlægges et nyt lokalcenter omkring den nye
plads Campus Forum, hvor der bl.a. kan indpasses én større dagligvarebutik. Herudover kan der frit
indpasses mindre butikker i bebyggelsens stueetager, som kan bidrage til bylivet på campus.
Vejbetjening skal ske fra Fredrik Bajers Vej, herunder også trafikbetjeningen af det nye
læringshus/campusbibliotek, den nye dagligvarebutik og nye studieboliger. Fortætningen af området
vil give anledning til en øget trafik, men samtidig er området planlagt med særlig fokus på
bæredygtig mobilitet, hvor BRT-forbindelsen, mindre føreløse busser på Astrupstiforbindelsen og en
supercykelstiforbindelse skal servicere hovedparten af områdets beboere og brugere. Af hensyn til
områdets grønne og blå struktur samt bylivskvaliteten skal områdets parkeringsudlæg begrænses
og parkering primært foregå på det store fælles parkeringsområde ved Fredrik Bajers Vej længere
mod syd. Alt i alt vurderes afvikling af trafik og parkering ikke at være til væsentlig gene for
omgivelserne.
Endelig omfatter lokalplanen en revitalisering af den eksisterende bypark, der i kombination med
nye opholdsfaciliteter på Campus Forum vil bidrage til et grønnere og mere levende campusområde.
Samlet vurderes det, at planernes realisering ikke vil give anledning til væsentlig negativ indvirkning
på det omgivende bymiljø.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er omfattet af følgende eksisterende lokalplaner:
Lokalplan 08-061, 'Universitetsbebyggelse ved Fredrik Bajers Vej', 2003.
Lokalplan 08-011, 'Universitetscenter og boligområde (AUC, Område A)', 1984.
Lokalplan 1-1-134, 'BRT-tracé, Aalborg', 2018.
Bortset fra Lokalplan 1-1-134 ophæves de eksisterende lokalplaner for de arealer, som er omfattet
af nærværende lokalplan. Ophævelsen sker i forbindelse med Byrådets endelige godkendelse af
nærværende Lokalplan 4-4-118 'Blandet bolig, erhverv, uddannelse m.m., Fredrik Bajers Vej,
Universitetsområdet'.

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.
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Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i
lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.
For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer,
kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der
foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Der er udarbejdet en samlet miljørapport for lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg. I
miljørapporten beskrives, hvordan planernes realisering forventes at påvirke miljøet inden for
afgrænsede temaer, og hvordan planernes miljøpåvirkninger evt. kan afværges eller overvåges.
Miljørapporten findes i afsnittet "Miljørapport", som kan ses sammen med planen.

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
I "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er det på Bilag 1
og 2 defineret, hvilke konkrete projekter og anlæg, som skal vurderes for, om de kan få væsentlig
indvirkning på miljøet. Der skal laves en miljøkonsekvensrapport for anlægsprojekter, som forventes
at kunne påvirke miljøet væsentligt. Rapporten skal i høring og godkendes, inden bygherren kan få
tilladelse til at gå i gang med projektet.
Da lokalplanen muliggør anlæg på Bilag 2 i ovennævnte lov skal der - når de endelige bygge- eller
anlægsprojekter er kendt - ske ansøgning og udføres screening for at afgøre, om projekterne har en
væsentlig indvirkning på miljøet og derfor skal miljøkonsekvensvurderes.

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 som en del af den eksisterende bymæssige bebyggelse. Nærmeste Natura
2000-område, Natura 2000-område nr. 15 'Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal', ligger
ca. 11 km vest for lokalplanområdet.
Grundet den betydelige afstand vurderes det, at lokalplanen hverken i sig selv eller i forbindelse
med andre planer og projekter kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura
2000-området, herunder beskyttelsesinteresserne i udpegningsgrundlaget.

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
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forstyrre fugle på reder.
Der er ikke registreret beskyttet natur eller beskyttede arter inden for området, men lokalplanen
ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter, opført på Habitatdirektivets bilag IV. Da
området ligger i det eksisterende byområde uden større grønne områder vurderes det, at arealet
ikke opfylder betingelserne som yngle- eller rasteområde for arter på Habitatdirektivets bilag IV.

Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan
Byrådet kan i medfør af § 47 i planloven ekspropriere privat ejendom eller private rettigheder over
fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan
og for varetagelsen af almene samfundsinteresser.
Det forventes ikke at blive aktuelt at ekspropriere i forbindelse med denne lokalplan.
Hvis det mod forventning skulle blive aktuelt at ekspropriere, kan det ske efter planloven på
baggrund af en række betingelser. Heraf kan følgende særligt fremhæves:
Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller byplanvedtægt) på det
tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ekspropriation.
Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det projekt, der ønskes
gennemført.
Ekspropriation kan kun ske inden for det område, som omfattes af lokalplanen.
Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriationsformålet skal være
meddelt på ekspropriationstidspunktet.
Ekspropriation i planloven kan ske til offentlige formål eller til fordel for en privat aktør, hvis
ekspropriationen i øvrigt tjener almene samfundsinteresser. Der gælder imidlertid et skærpet
nødvendighedskrav, hvis ekspropriation skal ske til fordel for private.
Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås med mindre indgribende midler, for eksempel ved
en frivillig aftale med den berørte lodsejer. Ekspropriationen må ikke omfatte et større areal end
nødvendigt. Hvis lodsejeren eller nogen, ejeren har indgået aftale med, selv vil og kan forestå
virkeliggørelsen, kan der heller ikke eksproprieres. Det er desuden en betingelse, at der skal
være et aktuelt behov for virkeliggørelse af de foranstaltninger, som lokalplanen giver de
planmæssige rammer for.
Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering af
ekspropriationsformålet, ligesom indgrebet og betydningen heraf for den ejer af ejendom, som vil
skulle eksproprieres, skal stå i et rimeligt forhold til de almene samfundsinteresser, som forfølges
med ekspropriationen. Kravet om rimelighed og forholdsmæssighed må således vurderes konkret
med hensyn til indgrebets karakter og betydning for de involverede.
For lokalplaner vedtaget efter 1. januar 2019 gælder, at kommunens mulighed for at foretage
ekspropriation bortfalder 5 år efter, at planen er offentliggjort.
Proceduren for ekspropriation i medfør af en lokalplan følger reglerne for ekspropriation i vejlovens
§§ 99-102. Det indebærer bl.a.:
at kommunen har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for ekspropriation inklusive
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arealfortegnelse og ekspropriationsplan,
at kommunen skal offentliggøre et tidspunkt mv. for en såkaldt åstedsforretning og indvarsle ejere
m.fl. hertil med mindst fire ugers varsel,
at kommunen skal afholde åstedsforretning, hvor ejere m.fl. er indkaldt, og hvor grundlaget for
ekspropriationen gennemgås,
at kommunen under åstedsforretningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere m.fl., og
at ejere m.fl. kan acceptere erstatningsforslag med forbehold for ekspropriationens fremme,
at ejere m.fl. inden for en frist på fire uger efter åstedsforretningen kan komme med
bemærkninger til den planlagte ekspropriation,
at kommunalbestyrelsen som hovedregel først efter udløbet af fristen på fire uger efter
åstedsforretningen kan træffe beslutning om ekspropriation, og at kommunalbestyrelsen i
forbindelse med ekspropriationsbeslutningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere
m.fl.,
at ejere m.fl. kan klage til Planklagenævnet over lovligheden af ekspropriationsbeslutningen, og
at kommunen har pligt til at sørge for, at erstatningen fastsættes ved taksation, hvis der ikke kan
opnås aftale om erstatning. Sagen skal indbringes til taksationsmyndigheden senest otte uger
efter, at ekspropriationsbeslutningen er meddelt og – i tilfælde af klage over
ekspropriationsbeslutningen – senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen.
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes i Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
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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.

Jordforurening
Aalborg Kommune er ikke bekendt med jordforurening inden for lokalplanområdet.
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal
arbejdet standses og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes
vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og
Jordforureningslovens § 71.
I 2008 blev begrebet områdeklassificering indført i Jordforureningsloven. Områdeklassificering
omfatter de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Som udgangspunkt er al jord indenfor
byzone klassificeret som muligt lettere forurenet.
I praksis betyder områdeklassificering, at grundejeren har pligt til at undersøge jorden, inden den
køres bort fra en 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.

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.
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Støj
En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis lokalplanen med
bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger mv. kan sikre den fremtidige
anvendelse mod støjgener, jf. planlovens § 15a.
De vejledende grænseværdier for trafiksstøj ved boliger, institutioner, uddannelse samt udendørs
opholdsarealer er fastsat til Lden 58 dB. I tætbyområder eller ved huludfyldning kan der accepteres
et støjniveau på facaden på 68 dB mod, at der etableres støjreducerende løsninger, således at der
opnås et maksimalt indendørs støjniveau på 46 dB.
Det skal sikres, at opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til boliger har et støjniveau på maksimalt
58 dB. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan arealet ikke indgå i beregningen af opholdsarealet.
Lokalplanen muliggør støjfølsomme anvendelser, der grænser op mod Fredrik Bajers Vej. Ifølge
Miljøstyrelsens støjkortlægning kan dele af facaderne mod Fredrik Bajers Vej blive belastet med et
støjniveau, der overskrider de vejledende grænseværdier. Lokalplanen giver derfor mulighed for, at
facaderne kan støjisoleres, såfremt konkrete beregninger eller målinger bekræfter dette behov.
Der gælder endvidere, erhvervsaktiviteter i lokalplanområdet hverken må påføre omgivelserne eller
påvirkes af et støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for erhvervsstøj.
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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.
Som supplerende oplysning anføres det, at der ved udarbejdelsen af lokalplanen er blevet oplyst om
ledninger til vand og varme beliggende indenfor byggefelt A2.
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at området kan anvendes til offentlige formål som undervisning og forskning samt blandede
byfunktioner som etageboliger, service, butikker, restauranter, kulturelle- og rekreative formål
samt tekniske anlæg,
at ny bebyggelse indpasses i naturligt samspil med den eksisterende bebyggelsesstruktur herunder øget tæthed omkring bybåndet - samt medvirker til at definere en ny pladsdannelse
omkring krydset Bertil Ohlins Vej/Fredrik Bajers Vej,
at der ved udformning af ny bebyggelse lægges vægt på arkitektonisk kvalitet og løsninger, der
understøtter et aktivt byliv i tilstødende byrum,
en styrkelse af Byparken som ramme om rekreativt ophold,
overordnede stiforbindelser, herunder mulighed for indpasning af supercykelstiforbindelsen
gennem Campus-området,
indpasning og sammenhæng med den højklassede kollektive trafikforbindelse BRT (Bus Rapid
Transit),
at primær vejadgang sker fra Fredrik Bajers Vej.
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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.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B, C og D, som vist på Kortbilag 1 og 2.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, delområde A, B, og C
Delområdernes hovedanvendelse er offentlige formål i form af forsknings- og undervisningsformål
samt blandede bymæssige- og rekreative formål.
Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:
Etageboliger*
Butikker (dagligvare- og udvalgsvarebutikker)**
Butikslignende formål
Restaurant o.l.
Service
Kulturelle formål
Klinikker mv. (ikke dyreklinikker)
Institutioner
Fritidsformål
Rekreative formål
* Kun boliger i byggefelterne B1, B2 og C1. Stueetagerne må - bortset fra byggefelt B1 - ikke
anvendes til boliger. Dog kan der etableres fællesfaciliteter i tilknytning til eventuelle boliger, fx
fælleshus, vaskeri o.l. i op til en tredjedel af af stueetagen i byggefelt B2.
** Der må etableres en dagligvarebutik i delområde B eller C med en maks. butiksstørrelse på 1.200
m² inkl. personalefaciliteter.
Øvrige dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker må gives en maks. butiksstørrelse på 500 m².
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres butikker med et samlet bruttoetageareal på
3.000 m2 inden for byggefelterne A1, B2, B3 og C1.
Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-2, dog 1-3 for funktioner i det afgrænsede
lokalcenter ved Campus Forum. Jf. Bilag 0.
Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning
samt mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
Anvendelsen af stueetagen skal bl.a. understøtte målet om aktive facader mod Campus Forum og
Bybåndet, så der sikres sammenhæng mellem de offentlige byrum og bebyggelsens halvoffentlige
rum.
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3.2 Anvendelse, delområde D

Højklasset kollektiv trafikforbindelse (BRT – Bus Rapid Transit)

Ad 3.2
Etableringen af BRT i delområde D reguleres efter bestemmelserne i Lokalplan 1-1-134, BRT-tracé,
Aalborg.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Ingen bestemmelser.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Lokalplanens regulering
Bestemmelserne i pkt. 5 er kun byggeretsgivende for nyt byggeri i delområde A og B, mens der for
lokalplanpligtigt byggeri i delområde C forudsættes vedtaget ny byggeretsgivende lokalplan eller
lokalplantillæg.

Ad 5.1

5.2 Generelle bestemmelser, delområderne A, B og C
Ny bebyggelse skal placeres inden for de, på kortbilag 2, viste byggefelter.
Mindre sekundære bygninger/tekniske installationer, fx cykelskure, miljøstationer, elevatorer,
brandtrapper, anlæg til affald, der er nødvendige for områdets funktion, kan placeres uden for
byggefelterne. Dette dog under hensyntagen til områdets overordnede indretning.
Endvidere kan mindre bygningsdele som fx altaner og karnapper o.l. opføres op til 2 meter uden for
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byggefelterne. Der skal sikres en mindste frihøjde under udkragede bygninger på min. 2,5 meter,
dog min. 2,8 m over fortov/sti indtil 1,5 m fra kørebanekant eller fællessti. Over kørebane og
nærmere end 1,5 m fra kørebanekant eller fællessti skal frihøjden være min. 4,5 m.
De i pkt. 5.3 - 5.5 angivne maksimale bygningshøjder kan tillægges højden af eventuelle tekniske
installationer på tag (fx ventilation, elevatorskakt o.l.) inden for det enkelte byggefelt, jf. kortbilag 2.
Bygningshøjder måles fra eksisterende naturligt terræn for det enkelte byggefelt.
Ad 5.2
Byggefelterne omfatter en forventet byggeret på ca. 28.000 m2.
Byggeretten kan evt. øges eller mindskes ifm. fastlæggelsen af det konkrete byggeprojekt i
byggefelt C1.

5.3 Delområde A
Inden for byggefelt A1 og A2 kan der etableres nybyggeri samt om- og tilbygning med et samlet
etageareal på maks. 8.000 m² ekskl. kælder til parkering mv.
Den primære del af bebyggelsen skal placeres i byggefelt A1, mens A2 udgør et sekundært
byggefelt, der skalamæssigt og arkitektonisk formidler overgangen til Byparken og
nabobebyggelser.
Bebyggelsen i byggefelt A1 må gives en maksimal bygningshøjde på op til 20 m, mens bebyggelse i
byggefelt A2 maks må være 12 m højt.
Der skal ifm. bebyggelsens disponering sikres en åben og frit tilgængelig passagemulighed mellem
Fredrik Bajers Vej og Byparken, fx langs bebyggelsens sydside eller gennem bygningen. Passagen
skal gives en bredde på min. 5 m.
For begge byggefelter gælder at bebyggelsens fodaftryk i stueetagen skal udformes efter princippet
som angivet på kortbilag 2. Det vil sige, at dele af byggefelterne først fra 1. sal og opefter kan
udnyttes i hele deres udstrækning af hensyn til fri passage, dog med en mindste højde på 4,5 meter.
Ad 5.3
Byggefelt A2 skal medvirke til at sikre en større fleksibilitet ifm. den arkitektoniske udformning af
bebyggelsen og dennes 'møde' med de rekreative arealer i Byparken og nabobebyggelserne på
Kroghstræde og Damstræde.
Passagen er en del af idéen om kontinuerligt at sikre et finmasket stinet i campus. Dette giver
områdets brugere den bedst mulige tilgængelighed mellem de forskellige funktioner, herunder til
knudepunkter som Byparken og Campus Forum. Etableres passagen gennem bygningen giver det
mulighed for yderligere 'interaktion' mellem aktiviteterne inden i og udenfor.
Formålet med at friholde en del af stueetagen er at der sikres en både synlig, let tilgængelig og
'inviterende' forbindelse mellem Campus Forum og Byparken. Dette fokus på udformningen af
bebyggelsens nordvestlige hjørne skal endvidere sammentænkes med BRT-stationen og byrummet
omkring denne. Passagen kan bl.a. udformes som åben kolonnade.
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5.4 Delområde B
Inden for delområdet må der etableres maks. 4.800 m² bebyggelse. Byggeretten fordeles på
følgende vis i delområdets byggefelter og med følgende maksimale bygningshøjder:
B1: 1.400 m² - maks. 4 etager/16 meter
B2: 3.000 m² - maks. 5 etager/20 meter
B3: 400 m² - maks. 4 etager/16 meter
Bebyggelse inden for byggefelt B1 og B2 skal opføres med varierende skala - hhv. fra 3 etager til 4
etager for B1 og fra 2 etager (stueplan plus 1. sal) til 5 etager for B2, jf. princippet på nedenstående
illustration.
Byggefelt B1 kan mod nord kun udnyttes fuldt ud, såfremt der kan sikres en direkte og trafiksikker
omlægning af cykelrampen (stiforbindelse c-d jf. kortbilag 2) mellem Toppentuestien og Fredrik
Bajers Vej.*

Princip for varierende skala i delområde B.

Ad 5.4
* Med "direkte" menes at forbindelsen skal være lige og ikke udformes med hjørner eller større
sving. Årsagen er, at det ikke helt kan udelukkes, at broen med rækværk og andre bygningsdele
ville udgøre en barriere ifm. en omlægning af rampen.

5.5 Delområde C
Inden for byggefelt C1 kan der etableres nybyggeri samt om- og tilbygning med et etageareal på op
til 15.000 m2 og med en maks. bebyggelseshøjde på op til 25 meter og 7 etager. Den konkrete
byggeret fastlægges ifm. udarbejdelsen af ny lokalplan eller lokalplantillæg.
I stueetagen skal bebyggelsens fodaftryk udformes efter princippet, som angivet på kortbilag 2. Det
vil sige, at byggefeltet først fra 1. sal og opefter kan udnyttes i hele sin udstrækning.
Ad 5.5
Byggeretten kan evt. øges eller mindskes ifm. fastlæggelsen af det konkrete byggeprojekt.
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Formålet med en friholdt stueetage i byggefelt C1 er, at der sikres æstetisk og funktionel
sammenhæng mellem Campus Forum. Vejadgang samt det eksisterende regnvandsbassin skal
også indtænkes i løsningen.

5.6 Delområde D
Byggeri og anlæg, fx stationsområder, i delområdet reguleres efter bestemmelserne i Lokalplan
1-1-134, BRT-tracé, Aalborg.

Side 52

Udkast

Lokalplan 4-4-118

6. Bebyggelsens udseende
6.1 Lokalplanens regulering
Bestemmelserne i pkt. 6 er kun byggeretsgivende for nybyggeri samt om- og tilbygning i delområde
A og B, mens der for lokalplanpligtigt byggeri i delområde C forudsættes vedtaget ny
byggeretsgivende lokalplan eller lokalplantillæg.

6.2 Generelt, delområderne A, B og C
Arkitektur
Der lægges generelt vægt på at ny bebyggelse har et højt arkitektonisk kvalitetsniveau, og afspejler
områdets unikke placering i det centrale campus og den tætte sammenhæng til den eksisterende
universitetsbebyggelse.
Mod Campus Forum, Bybåndet og Byparken skal bebyggelsen gives særlig opmærksomhed ift.
udformningen af stueetagen, så arkitekturen bidrager til og understøtter en god interaktion med
bylivet i de tilstødende by- og landskabsrum.
Udformning af ny bebyggelse, bortset fra nyt læringshus/campusbibliotek i delområde A, skal ske
under hensyntagen til omgivende bebyggelser og bevaringsværdier, så de overordnede
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arkitektoniske træk i Campus-området ikke sløres. Dog åbnes der mulighed for en nyfortolkning af
disse karakteristika for at kunne skabe tidssvarende bebyggelser.
Ved udformning af ny bebyggelse skal der desuden sikres variation i bebyggelsens facader. Dette
kan ske ved brug af forskydninger og optrapninger, ved variation af vinduespartier samt ved brug af
afstemte farve-, struktur- eller materialeskift. Større lukkede facadepartier uden vinduer eller
variationer tillades ikke.
Udvalgte bygninger, bygningsfacader o.l. kan evt. belyses eller markeres med effektbelysning.
Belysning må ikke være til gene for omgivelserne.
Facader, materialer
Bebyggelsens overflader skal som hovedprincip fremstå i naturlige og/eller genanvendelige
materialer som beton, tegl (blank mur), natursten, træ, metal og glas. Bygningsdetaljer og mindre
bygningsdele kan fremstå i andre materialer, ligesom facader kan begrønnes.
Ved valg af materialer lægges der vægt på materialernes samspil og stoflighed samt
patineringsevne og holdbarhed. Materialevalg, detaljering, skala og komposition af facader skal
skabe et godt samspil med omgivelserne og understøtte oplevelsen af et attraktivt, tiltrækkende og
stemningsfyldt byområde. Derudover skal det medvirke til at opdele større overflader i mindre
enheder for at modvirke bastante og monotone facadeudtryk.
Farvemæssigt skal udvendige bygningssider fremtræde i materialernes naturlige farve eller i hvid,
sort eller i jordfarveskalaen* eller deres indbyrdes blanding. Dog kan mindre facadepartier og
bygningsdele fremstå i andre farver. Dog må større bygningsdele ikke fremstå i sort.
Materialer til bygningsfacader må ikke virke reflekterende eller give blændingsgener for
omgivelserne.
Overflader og farver på sekundære bygninger og anlæg som cykel- og redskabsskure,
miljøstationer, mindre teknikbygninger o.l. skal harmonere med bebyggelsen i øvrigt.
Ved valg af materialer skal der lægges vægt på materialernes stoflighed, patineringsevne og
holdbarhed.
Aktive facader og stueetager
Ny bebyggelse, hvor facader er omfattet af "Facader med aktive stueetager" jf. kortbilag i byggefelt
A1, A2, C1, B2, og B3, skal udformes med aktive facader i stueetagen, hvor disse gives et åbent og
transparent udtryk med en høj grad af oplukkelighed og opholdsmuligheder.**
Endvidere skal stueetagerne i de aktive facader gives en højde på min. 4,5 m målt fra gulv til loft.
Tage
Tage i delområde C skal udformes så de fra omgivelserne syner flade. Skrå eller buede tagflader
kan indgå i begrænset omfang. Tage beklædes med tagpap eller metalplade. Der må etableres
integrerede solfangeranlæg i tagfladen. Mindre tagpartier eller tag på mindre bygningsdele kan
endvidere dækkes med glas. Desuden gives der mulighed for etablering af "grønne tage", dvs. tage

Side 54

Udkast

Lokalplan 4-4-118

med plantevækster som mos-sedum, græstørv o.l.
Tage i delområde B skal udformes så de fra omgivelserne syner flade eller som skå tage med
taghældning mellem 20 og 45 grader. Skrå eller buede tagflader kan indgå i begrænset omfang ved
flade tage. Flade tage beklædes med tagpap eller metalplade. Skrå tage beklædes med matte
røde tegl.*** Der må etableres integrerede solfangeranlæg i tagfladen. Mindre tagpartier eller tag på
mindre bygningsdele kan endvidere dækkes med glas. Desuden gives der mulighed for etablering af
"grønne tage", dvs. tage med plantevækster som mos-sedum, græstørv o.l.
Tagflader må ikke virke reflekterende eller give blændingsgener for omgivelserne.
For udformning af tag i delområde A henvises til § 6.3.
Ventilationsafkast
Ventilationsafkast skal enten udføres som en integreret del af bebyggelsens arkitektur eller
afskærmes, så de ikke er synlige fra nabobebyggelse samt offentlige veje og stier. Ved placering af
ventilationsmotorer, klimaanlæg o.l., må de ikke placeres på bygningernes facader, men kan
etableres som et integreret element i facaden.
Støjisolering
Bebyggelsens facader kan støjisoleres, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til overholdelse
af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier. Dette kan f.eks. ske ved at etablere facaden som
dobbeltfacade, isætte støjisolerende vinduer o.l. så det sikres, at det indendørs støjniveau kan
overholdes.
Ad 6.2
* Jordfarver er dæmpede nuancer af gul, rød, brun og grøn, som fx de traditionelle dodenkop og
umbra. Jordfarver omfatter ikke kraftige kulører som postkasserød, græsgrøn eller solsikkegul.
** Bebyggelsen skal dermed bidrage til et levende byrum med aktivt byliv og skabe sammenhæng
mellem de offentlige byrum og anvendelserne i bebyggelsens stueetage. Jf. nedenstående
referencer for inspiration.
*** Med "matte" menes tegl, hvis overflade svarer til en malet overflade med et maks. glanstal på 20.

Side 55

Udkast

Lokalplan 4-4-118

Referencer - inspiration til udformning af åbne/transparente stueetager.

6.3 Delområde A
Det nye læringshus/campusbibliotek i byggefelt A1 og A2 skal udformes som et samlet
bygningskompleks med en særlig arkitektonisk udformning, så bygningen bliver et arkitektonisk
pejlemærke ved Campus Forum. Arkitekturen skal afspejle nytænkning og høj kvalitet og evt.
afspejle referencer til bygningens forsknings- og undervisningmæssige funktion.
Bebyggelse i byggefelt A2 skal formidle den skalamæssige overgang til tilstødende byggerier,
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herunder Kroghstrædes og Damstrædes bebyggelser, ligesom den arkitektoniske udformning af
bebyggelsen skal formidle et tæt samspil mellem læringshuset og Byparken.
For at opnå en menneskelig skala mod omgivelserne, bl.a. Campus Forum og byparken - skal
bebyggelsens volumen og facader opbrydes i mindre enheder. Dette kan ske gennem brug af
materialemæssige samt rummelige skift og variationer, herunder:
- varierende bygningshøjder
- 'brud', passager og nicher
- fremskudte eller tilbagerykkede bygningsdele
- resetter mv. i murværket
- synlig 'lagdeling'
- organiske former og skæve vinkler
- varierende vinduesformater og transparens
- varierende mønstre og teksturer på overflader
- belysning og farver.
Bygningsbelysning på både udvendige og indvendige facader skal sikre, at bygningen også er både
synlig og 'inviterende' i aften- og nattetimer.
Byggefeltet muliggør bebyggelse med større tagflader. Tagflader der er synlige fra nabobebyggelser,
vej, sti, byrum mm., skal behandles som en "femte facade". Tagflader kan i videst muligt omfang
udformes som grønne tage med plantevækster som mos-sedum, græstørv o.l. Der må etableres
integrerede solfangeranlæg i tagfladen.
Vedstående referencer for inspiration til materialevalg og arkitektur.
Ad 6.3
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Referencer - inspiration til arkitektur og bl.a. opbrydning af facader på læringshus/campusbibliotek og lignende store
bygningsvoluminer samt overgang til menneskelig skala.

6.4 Delområde B
For udformning af ny bebyggelse i byggefelt B1 og B2 henvises til de generelle bestemmelser i pkt.
6.2.
Ny bebyggelse i byggefelt B3 skal opføres med facader i lette materialer som træ, metal og glas.
Mindre bygningsdele og bygningsdetaljer kan fremtræde i andre materialer som fx beton o.l.
Bebyggelsen skal i sit arkitektoniske udtryk fremstå let og i overvejende grad være transparent.
For inspiration til udformning af bebyggelse i delområde B henvises til nedenstående referencefotos.
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Referencer - inspiration til udformning af bebyggelse i delområde B.

Ad 6.4
For byggefelt B3 er angivet en specifik materialeholdning grundet den helt centrale på Campus
Forum, hvor der på alle bygningssider ønskes et særligt samspil mellem facaden og bylivet på
pladsen.

6.5 Delområde C
For udformning af ny bebyggelse i byggefelt C1 henvises til de generelle bestemmelser i pkt. 6.2.
Etablering af bebyggelse i byggefelt C1 kan dog kun ske på grundlag af et konkret projekt, der
følges af ny lokalplan eller et lokalplantillæg, jf. pkt. 6.1.

6.6 Delområde D
Udformning af ny bebyggelse og anlæg i delområde D, herunder stationsområder, reguleres efter
bestemmelserne i Lokalplan 1-1-134, BRT-tracé, Aalborg.

6.7 Facadeskilte
Skiltning og reklamering på bygningsfacader skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning.
Skiltning og reklamering må hverken helt eller delvist dække arkitektoniske elementer og
detaljer som døre, vinduer facadebånd, indsnit o.l. eller have karakter af facadebeklædning og
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vinduesafblænding.
Der må ikke opsættes skilte over facadeniveau samt reklameflag eller reklamer, der er synlige over
større afstande. Der kan dog lejlighedsvist opsættes bannere ifm. særlige arrangementer.
Ad 6.7
Aalborg kommune har udarbejdet en en facade- og skiltevejledning. Se mere her: "Skilte og
facadeudstyr".
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Generelt, hele lokalplanområdet
Områdets grønne identitet skal styrkes og understøttes ved at forstærke de særlige landskabelige
træk, der allerede findes i dag. Dette skal ske ved etablering og indretning af nye og/eller ved
omdannelse af eksisterende by- og landskabsrum, så de bliver attraktive samlingspunkter med
fleksible anvendelsesmuligheder.
Udendørs opholdsarealer skal disponeres, så beboere og brugere sikres kvalitetsfyldte uderum,
hvor der bl.a. er taget højde for sol, vind og støj. Der skal anvendes forskellige typer beplantning og
inventar, kombineret med en velovervejet terrænbearbejdning, der tilsammen sikrer variation,
rumskabende effekt, intimitet, kig, menneskelig skala og gode adgangsforhold.
Inventar (bænke, borde, belysning, cykelstativer, legeredskaber mv.) og belægninger skal udformes
og placeres ud fra en helhedsbetragtning omkring eksisterende design- og byrumselementer,
identitet, funktion og komfort, samt under hensyntagen til karakteren og funktionen af det landskab
det er placeret i og funktionen af tilstødende bebyggelser.
Oprindeligt byrumsinventar, herunder parklamper, skal søges bevaret og integreret.
Ny beplantning skal overvejende være egnstypiske plantearter. For at fremme biodiversitet og skabe
oplevelsesmæssig variation, skal beplantningen samlet set indeholde et varieret udtryk, en rig
artssammensætning, og beplantning i flere lag.
Udvalgte anlæg, flader, beplantninger o.l. skal belyses eller markeres med effektbelysning tilpasset
stedet og funktion. Belysning må ikke være til gene for omgivelserne.
Opholdsarealer på terræn kan delvist indrettes med LAR-løsninger med henblik på forsinkelse og
fordampning af regnvand, eller alene som landskabsarkitektoniske elementer. Eventuelle
LAR-løsninger eller vandelementer skal udformes så de, æstetisk og rekreativt, understøtter
omgivelserne.
Fælles opholdsarealer på terræn skal udformes så de i videst muligt omfang tilgodeser
adgangsforhold for handicappede.
Ved etablering af ny bebyggelse i byggefelt A1 og A2 skal friarealer udformes, så der sikres et godt
arkitektonisk, visuelt og funktionelt samspil med tilstødende eksisterende og nye byrum og
friarealer/opholdsarealer.
Ad 7.1
LAR står for "Lokal Afledning af Regnvand", eller "Lokal Anvendelse af Regnvand". LAR-løsninger
kan være regnvandsbassiner, regnbede, vandgennemtrænglige belægninger, grønne tage og meget
mere.

7.2 Grøn og blå struktur
Den overordnede grønne og blå struktur skal udformes og beplantes med højt naturindhold og
rekreation for øje, inden for rammerne af omgivelsernes kontekst.
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De overordnede landskabstræk i Universitetsområdet skal styrkes som identitetsskabende
elementer, herunder særligt de blå og grønne elementer, for at forstærke forbindelserne til den
omkringliggende by og stedets samlede identitet. Sø- og kanalanlægget samt en meget bevidst
terrænbearbejdning via volde, mure og trapper skal fortsat fungere som en bærende del af udtrykket
i området. Landskabet skal fortsat være karakteriseret af blandingen af plejede, stringente
kulturlandskaber og mere naturprægede områder.

Eksempler fra Universitetsområdet, der kan anvendes som inspiration til udformning af nye landskabselementer.

7.3 Bevaringsværdig beplantning
Træer med en stammediameter på mere end 25 cm er som udgangspunkt bevaringsværdige.
Bevaringsværdige træer må ikke fældes, stynes eller formklippes. Gravning, byggeri eller
materialeoplag skal ske uden for drypzonen af et bevaringsværdigt træ.
Ved ønske om fjernelse af et bevaringsværdigt træ eller anlægsarbejder inden for drypzonen, fx
grundet nyindretning eller omdisponering, sygdom, død eller behov for udtynding, skal der forud
indhentes dispensation hos Aalborg Kommune. I det tilfælde, der står flere bevaringsværdige træer i
en sammenhængende beplantning, fx læhegn, allé, trægruppe eller cirkel, skal beskæring og
genplantning ske ud fra en helhedsbetragtning.
Ad 7.3
Store træer er vigtige for at understøtte den grønne struktur og give menneskelig skala og
opholdskvaliteter til uderummene. Bevaringsværdige træer skal beskæres fagligt korrekt efter den til
enhver tid gældende danske standard. Der henvises til Dansk Træplejerforenings (DTF) standard
’Beskæring af træer’. Det anbefales at kontakte en dansk certificeret træplejer til udførelse af
beskæring.

7.4 Opholdsarealer
Opholdsarealer skal have varierende udformning, så der sikres rolige såvel som livlige
nærrekreative opholdsarealer for de lokale beboere og brugerne i øvrigt. Opholdsarealer skal
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tilpasses den enkelte bygningsfunktion og brugergruppe.
Mindre og mere intime opholdsarealer kan skabes i fx nicher eller bagvedliggende gårdrum, jf.
nedenstående foto, ligesom der kan arbejdes med altaner, tagterrasser mv.

Eksempel på et eksisterende 'afskærmet' opholdsareal i campusområdet.

Delområde B
Der skal i tilknytning til boliger i delområde B etableres udendørs opholdsarealer i form af fx private
altaner, tagterrasser o.l. I byggefelt B2 må der dog ikke etableres tagterrasse på bygningslængen i 2
etager mod nabobebyggelsen i 'Bohrparken'.
Der skal endvidere anlægges grønne friarealer/overgangszoner mod Bohrparken. Beplanting eller
jordvolde skal være med til at forhindre blendingsgener fra biler og dæmpe deres synlighed.
Byparken (delområde A)
Inden for delområde A udlægges der et areal til Bypark, jf. kortbilag 2. Byparken skal være et
rekreativt samlingspunkt med mange anvendelsesmuligheder og må ikke bebygges.
Byparken skal opretholdes, og ved nyanlæg udformes, som et frit tilgængeligt opholdsareal uden
indhegning eller lignende afskærmende elementer. Byparken skal designes og anlægges i
funktionelt og æstetisk samspil med byggefelt A1 og A2's funktioner og arkitektur.
Byparken skal som hovedprincip fremtræde med parkkarakter, med en varierende beplantning i flere
lag. Beplantningen skal også understøtte mere afskærmede opholdsmuligheder. Ved udformningen
af byparken, bl.a. ift. terræn og beplantning, lægges der særlig vægt på at sikre gode visuelle og
fysiske opkoblinger til omgivelserne, herunder specielt tilstødende bebyggelse i byggefelt A2 samt
stiadgange o.l. til nærområdet.
Byparken kan, foruden sine rekreative funktioner, delvist anvendes til håndtering af regnvand.
Campus Forum (på tværs af delområde A, B, C og D)
Campus Forum udformes som en pladsdannelse med urbant udtryk med overvejende faste
belægninger og gives et markant grønt udtryk. Pladsen skal begrønnes, så der opnås
sammenhæng med grønne elementer på Fredrik Bajers Vej. Området skal kunne bruges som
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attraktivt mødested med gode opholdsmuligheder og mulighed for udeservering mv. for de
udadvente funktioner, der omkranser pladsen.
Begrønning skal ske ved en kombination af spredte træer i belægning, og beplantede øer med
trægrupper og stauder og/eller buske. Udtrykket skal danne reference til Universitetsområdets
blanding af stringente kulturlandskaber og mere naturprægede arealer.
De anvendte træarter skal være lysåbne således, at de giver pladsen fine lys- og skyggevirkninger.
Træerne skal placeres, så de bidrager til menneskelig skala og intimitet.
Der kan etableres en række mindre spejlbassiner eller lignende vandløsninger på pladsen, evt. med
integrerede opholdsløsninger.
Inventar, plantebede, bassiner og træer i belægning skal udformes og placeres ud fra en
helhedsbetragtning jf. pkt. 7.1 samt med særlig hensyntagen til det trafikale flow.

Visualisering, der giver inspiration til en mulig udformning af Campus Forum (Arkitektærmaet Schønherr).

Ad 7.4
Det ønskes generelt at skabe en større intimitet i Byparken for at understøtte lysten til at bevæge sig
gennem området og til at mødes og at tage ophold.
Gode kig ind i parken og oplevelsen af at føle sig 'inviteret ind' er afgørende. Kanten mod Bertil
Ohlins Vej er et vigtigt element i forhold til sikring af dette.
Uformelt ophold søges placeret optimalt i forhold til sol.
LAR-løsninger eller vandelementer på Campus Forum kan etableres som en del af ønsket om at
styrke områdets blå struktur eller ved behov for lokale regnvandsløsninger.

7.5 Beplantning ved veje, stier, parkering mv.
Interne vej- og stiforløb samt arealer til bil- og cykelparkering skal med beplantning sikres et markant
grønt udseende.
Beplantning af P-arealer skal ske med lavt bunddække, hvori der er plantet opstammede træer.
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Beplantningen skal i overvejende grad bestå af løvfældende træer og buske.
Beplantning skal generelt sikres gode vækstbetingelser over og under jordniveau, så træer og buske
kan opnå en væsentlig størrelse.
Ad 7.5
Beplantning langs hhv. Bertil Ohlins Vej og Fredrik Bajers Vej skal indtænkes i den samlede løsning
for Campus Forum.
Integrering af parkering i landskabet kan for eksempel ske ved anvendelse af klatreplanter på
cykelskure samt udnyttelse af voldanlæg man kigger henover, som det allerede ses i
universitetsområdet i dag.

Reference - inspiration til udformning af overdækket cykelparkering.

7.6 Terrænregulering
Inden for lokalplanens område må der ikke ske terrænregulering ud over +/- 0,5 m i forhold til
eksisterende terræn. Der kan dog med tilladelse fra Aalborg Kommune foretages nødvendig
terrænregulering ved etablering af jordvolde, veje, stier, parkering, regnvandshåndtering o.l.
Terrænreguleringer må ikke udgøre en barriere for adgang til opholdsarealer. Adgang for syns- og
gangbesværede skal indtænkes i løsningerne. Trappeanlæg skal så vidt muligt kunne fungere både
som adgange og opholdspladser.
Terrænreguleringer skal udføres så de understøtter den eksisterende identitet i den grønne og blå
struktur, jf. pkt. 7.2, og kan bidrage positivt til ophold, afskærmning af cykelparkering o.l., jf. pkt. 7.1
og 7.5.
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Jf. endvidere bestemmelserne i pkt. 9 'Tekniske anlæg'.

7.7 Udendørs oplag
Udendørs oplag må kun finde sted i forbindelse med butikker, caféer o.l. og skal placeres inden for
gårdarealer, der er indrettet til formålet og afskærmet med tætte hegn mod omgivelserne.

7.8 Skiltning
På ubebyggede arealer i lokalplanområdet må der kun opsættes skilte i form af fælles oplysningsog henvisningsskilte. Skilte skal udformes med henblik på at orientere og må ikke virke
dominerende. Skiltene skal placeres i vejens rabatareal eller på bebyggelsens facader.
Ad 7.8
Aalborg kommune har udarbejdet en en facade- og skiltevejledning. Se mere her: "Skilte og
facadeudstyr".”
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Generelt, hele lokalplanområdet
God mobilitet spiller en afgørende rolle i udviklingen af Campusområdet, hvilket afspejles i den
fremtidige udformning af både Bertil Ohlins Vej og Fredrik Bajers Vej. Bertil Ohlins Vej ombygges iht.
BRT-projektet (Lokalplan 1-1-134), der kan kombineres med en supercykelstiforbindelse, mens
Fredrik Bajers Vej skal omdannes til en grøn bygade med fokus på lav hastighed.
Inden for området skal der endvidere fortsat sikres et finmasket stinet, som forbinder områdets
bebyggelser og rekreative rum.

8.2 Vejadgang og -lukning
Vejadgange til lokalplanområdet skal ske efter princippet, som er vist på kortbilag 2.
Ved indpasning af BRT muliggøres en lukning af de eksisterende overkørsler fra Bertil Ohlins Vej til
den nuværende p-plads i den vestlige del af delområde C. Der udlægges derfor ny vejadgang fra
Fredrik Bajers Vej til byggefelt C1 og ejendommen Fredrik Bajers Vej 1 nord for lokalplanområdet, jf.
princippet på kortbilag 2.
Vejadgangen er imidlertid i konflikt med et eksisterende regnvandsbassin, som derfor skal tilpasses
vejen eller omvendt.
Ad 8.2
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne,
ligesom vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.

8.3 Krydset Fredrik Bajers Vej/Bertil Ohlins Vej
Krydset Fredrik Bajers Vej/Bertil Ohlins Vej skal ved Campus Forum indrettes så Bertil Ohlins Vej
fremstår som prioriteret hovedretning for busser og cyklister samt for bløde trafikanter i øvrigt, der
bevæger sig øst-vest omkring pladsen.
Kørebanearealer på pladsen skal endvidere udformes med henblik på at holde hastigheden nede og
med gode krydsningsmuligheder for bløde trafikanter som understøtter bydelens intention omkring
bæredygtig mobilitet.

8.4 Stier
Der skal sikres areal til primær stiforbindelse igennem området evt. i form af
supercykelstiforbindelsen (a-b), samt sikres areal til primære stiforbindelse til gående og cyklende
langs Fredrik Bajers Vej (e-f). Stierne skal tilkobles efter princippet vist på kortbilag 2.
Rampen der forbinder Toppentuestien med Fredrik Bajers Vej umiddelbart nord for byggefelt
B1 (c-d) kan flyttes og omlægges.*
Der skal sikres øvrige interne stier, der giver områdets brugere og beboere let og naturlig adgang til
og mellem bebyggelsen samt de tilhørende opholdsarealer.
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Stier skal udføres, så de sikrer god tilgængelighed, bl.a. for handicappede, gangbesværede o.l.
Ad 8.4
Med "i princippet" menes, at færdselsarealer kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det
endelige vej- og byrumsprojekt.
Det er en forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse i byggefelt B1, at Toppentuestien (c-d) er
omlagt, jf. pkt. 12.
* Byggefelt B1 kan mod nord kun udnyttes fuldt ud, såfremt der kan sikres en direkte og trafiksikker
omlægning af cykelrampen (stiforbindelse c-d jf. kortbilag 2) mellem Toppentuestien og Fredrik
Bajers Vej.

8.5 Parkering
Der skal anlægges parkering svarende til nedenstående parkeringsnorm:
Anvendelse

Parkeringsnorm

Etagehuse (Etage) over 50 m² bruttoetageareal

¾ P-plads pr. bolig, dog minimum 1 P-plads

Etagehuse (Etage) under 50 m² bruttoetageareal

1 P-plads pr. 8 boligenheder, dog minimum 1
P-plads

Ungdomsboliger, mindre familieboliger*, kollegier,

1 P-plads pr. 8 boligenheder, dog minimum

enkeltværelser og ældreboliger

1 P-plads

Kontor

1 P-plads pr. 75 m² etageareal

Restaurationer og lignende

1 P-plads pr. 15 siddepladser

Klinikker, service og butikslignende formål

1 P-plads pr. 75 m² bruttoetageareal

Kulturelle formål

1 P-plads pr. 12 siddepladser

Fitnesscenter

1 P-plads pr. 50 m²

Skole og undervisning

1 P-plads pr. 2 ansatte samt 1 P-plads pr. 6 elever
over 18 år

Universitetsformål/Bibliotek

1 P-plads pr. 100 m2 etageareal

Butikker

1 P-plads pr. 25 m² salgsareal og 1 P-plads pr. 50
m² øvrigt etageareal

*Mindre familieboliger, hvor studerende har fortrinsret (STAY).

Der skal etableres erstatningsparkering svarende 1:1 for p-pladser der nedlægges ifm. ibrugtagning
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af nye byggefelter. Delområde B er undtaget fra denne bestemmelse.*
Af visuelle og bylivmæssige hensyn skal områdets parkering som hovedprincip anlægges som
fælles P-areal på den sydlige del af matr. nr. 60c, Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders, syd for
lokalplanområdet. Dette areals anvendelse til parkering er fastlagt i gældende Lokalplan 08-061
'Universitetsbebyggelse ved Fredrik Bajers Vej, Universitetskvarteret'.
Førnævnte gælder dog ikke for bebyggelsen i delområde B, hvor parkering i tilknytning til boliger
og butikker også kan etableres som fladeparkering efter princippet vist på kortbilag 2.
Der gives endvidere mulighed for at etablere parkeringskælder i tilknytning til byggefelt A1 og C1.
Ad 8.5
* Kravet gælder ikke for delområde B, da det her er løst igennem privat aftale.

8.6 Cykelparkering
Inden for området skal der etableres parkering for cykler i overensstemmelse med følgende
parkeringsnormer:
Anvendelse

Cykelparkeringsnorm

Andel
overdækket

Etagehuse, ungdomsboliger m.v.

2 pr. bolig

50 %

Kontor

1½ pr. 100 m²

50 %

bruttoetageareal
Dagligvare- og udvalgsvarebutikker

2 pr. 100 m²

10 %

bruttoetageareal
Teatre, biografer og lign.

2 pr. 10 siddepladser

10 %

Fitnesscenter

1 pr. 25 m²

10 %

bruttoetageareal
Hotel og restaurant

2 pr. 10 gæster

50 %

Skoler, uddannelsesinstitutioner,

1 per 25 m²

50 %

udstilling, seminarrum, auditorium,

bruttoetageareal

læringshus
Bibliotek

1 per 30 m²

50 %

bruttoetageareal
Rekreative anlæg

2 pr. 10 gæster pr.
dag
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Cykelparkering kan placeres i bebyggelsens kælder, stueplan eller på terræn. Ved cykelparkering i
kælder skal der som udgangspunkt etableres egen adgang der er adskilt fra anden motoriserede
kørsel.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Området kan forsynes med kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.
I henhold til varmeforsyningslovgivningen må der ikke etableres solvarmepaneler, jordvarmepumper
og varmeproducerende VE-anlæg på bygninger udlagt til kollektiv varmeforsyning, såfremt disse er
omfattet af blokvarmebestemmelserne. Blokvarmebestemmelserne gælder for varmeinstallationer
med en installeret effekt større end 250 kW, etableret i områder udlagt til kollektiv varmeforsyning
før 1. januar 2019. Blokvarmebestemmelserne og fortolkningen af disse indebærer, at byggeriet,
ikke kan fritages fra krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, og at der ikke må etableres
supplerende varmeinstallationer til den kollektive forsyning i området.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan.
Ad 9.2
Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte
spildevandshåndtering i Aalborg Kommune.
I nogle områder (fælleskloak) afledes husspildevand sammen med tag- og overfladevand i en
ledning til renseanlægget. Disse områder vil løbende blive omlagt fra et-strenget (fælleskloak) til
to-strenget (separatkloak).
Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag- og overfladevand
afledes til vandløb, sø eller fjord.
Nye byområder skal som udgangspunkt være separatkloakerede.

9.3 Regnvand
I Byparken inden for delområde A, jf. kortbilag 2, gives mulighed for etablering af anlæg til
håndtering og forsinkelse af regnvand fra området. Regnvand skal forsinkes svarende til 1 l/sek/ha
inden afledning til kloak.
Forsinkelse skal ske ved indpasning af forskellige løsninger for Lokal Afledning af Regnvand (LAR),
herunder regnvandsbassiner og nedsivning. LAR-løsninger kan af hensyn til bl.a. de rekreative
kvaliteter samt dyre- og planteliv suppleres med variationer af beplantning.
Naturlige lavninger i området kan med fordel anvendes til regnvandssøer, anlægges som
selvstændig natur, grønne rekreative rum eller græsflader til boldspil o.l., som periodisk tåler
oversvømmelse.
Ad 9.3
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
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bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv. Permanente
vandspejl er ønskelige.
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.
Såfremt der ikke etableres nedgravede containere, skal affaldsbeholderne afskærmes.
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.

9.7 Energianlæg
Eventuelle solenergianlæg (fx solfangere og solpaneler) skal integreres arkitektonisk i bebyggelsens
facader eller opsættes på taget. Anlæggene må ikke medføre blændingsgener for naboer og
forbipasserende.
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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, eller ændringer af eksisterende bebyggelse udformes på en måde, der sikrer, at
støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.

10.2 Støj fra erhverv
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller påvirkes af et
støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for erhvervsstøj.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, delområde A og B
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer i delområde A og B må ikke tages i
brug uden Aalborg Kommunes tilladelse, før:
Fri- og opholdsarealer, herunder arealer på Campus Forum og ved Fredrik Bajers Vej, er anlagt i
overensstemmelse med pkt. 7.4 inden for det pågældende delområde. Offentlige vejarealer er
dog undtaget fra kravet.
mindst en tredje del af den østligste del af Byparken (det vil sige mindst 40 meter fra den vestlige
kant af byggefelt A2) er anlagt i overensstemmelse med pkt. 7.4 (Kun delområde A),
Stirampe mellem Toppentuestien og Fredrik Bajers Vej er omlagt, jf. pkt. 8.4. (Kun delområde B),
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.5 og 8.6,
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
lokalplaner for det område, der er omfattet af denne lokalplan:
Lokalplan 08-061, 'Universitetsbebyggelse ved Fredrik Bajers Vej', 2003.
Lokalplan 08-011, 'Universitetscenter og boligområde (AUC, Område A)', 1984.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Ingen bestemmelser
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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.

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
Indenfor en 5 årig periode fra den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, kan
kommunen foretage ekspropriation af privat ejendom, hvis det er nødvendigt for at virkeliggøre
lokalplanen. Se afsnittet "Anden planlægning" under "Redegørelse" for mere information.
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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.
Afhængigt 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

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
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Forskning, udvikling

1-3

Gymnasium

1-3

Højere uddannelse

1-3

Kursus, konference

1-3

Skole

1-3

Børneinstitution

1-3

Døgncenter, forsorg

1-2

Kollegier

1-2

Ungdomsbolig, ældrebolig

1-2

Ældreinstitution

1-2

Grønne områder
Parker
Torve, pladser o.l.

Tekniske anlæg

Antenneanlæg (små)
Beskyttelsesrum
Jernbaneanlæg

3-6

Kraftvarmeværker

3-6

Lufthavn

6-7

Parkeringshus

1-4

P-pladser

1-4

Pumpestation o.l.

1-4

Rensningsanlæg

1-7

Transformere (små)

Engroshandel o.l.

Transport o.l.

Varmeværker

1-4

Vejanlæg

1-7

Aftapning, pakning, oplag

3-6

Catering

2-5

E-handel o.l.

2-4

Engroshandel

2-6

Lagervirksomhed

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Biludlejning

2-4

Busterminal, remise o.l.

4-6

Flytteforretning

3-6

Fragtmand, budcentral

3-7

Hyrevogne

3-4

Redningsstation

2-7

Vognmand

3-7
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Affaldssortering

4-5

Containerplads

4-5

Entreprenør o.l.

4-5

Fyldplads

5-7

Garageanlæg

3-5

Kompostering

4-6

Kontrolleret losseplads

6-7

Omlastestation

5-6

Oplag

5-6

Plads til kørende materiel

4-5

Trælast (uden byggemarked o.l.)

3-5

Autoværksted

3-5

Bådeværft (træbåde)

3-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

E-handel o.l.

2-4

Elinstallatør

2-3

Elektroteknik

2-3

Fødevarefremstilling

3-4

Glarmester

2-3

Lakering, overfladebehandling

4-5

Maskinværksted

2-6

Postordrevirksomhed

2-6

Smedje, vvs

2-6

Snedker

3-5

Softwareproduktion

2-6

Stenhugger

3-5

Tekstil- og tøjproduktion

2-4

Undervognsbehandling

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-4

Vulkanisering

3-4
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Akkumulator- og kabelproduktion

4-5

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Bygningselementer

4-5

Catering

2-5

Cd- og dvd-produktion

2-5

Drikkevarefremstilling

4-5

E-handel o.l.

2-4

Elektroteknik

2-4

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

4-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-5

Kabelskrot

3-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

4-5

Lakering, overfladebehandling

4-6

Maskinfabrik

2-5

Møbelfabrikation o.l.

4-5

Ophugning, nedknusning

4-5

Plast- og skumplastfremstilling

4-5

Postordrevirksomhed

2-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengørings- og hygiejnemidler

4-5

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

4-5

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-5

Træimprægnering

4-5

Vaskeri, renseri, farveri

3-5

Vulkanisering

3-5
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Akkumulator- og kabelproduktion

5-6

Asfaltfremstilling

6-7

Betonblanding, betonstøbning

4-6

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Drikkevarefremstilling

5-6

Elektroteknik

3-5

Farve, lak, lim, cellulose

6-7

Foderstoffer, kornforarbejdning

4-6

Forbrænding (affald)

4-7

Fødevarefremstilling

3-6

Galvanisering, forzinkning o.l.

4-6

Garveri

5-6

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

5-6

Gummiproduktion

4-6

Kabelskrot

5-6

Kartoffelmelsfabrik o.l.

5-6

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lakering, overfladebehandling

4-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

3-6

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

5-6

Møbelfabrikation o.l.

5-6

Olie- og benzindepot

6-7

Ophugning, nedknusning

5-6

Papir- og papfremstilling

4-7

Plast- og skumplastfremstilling

4-6

Protein- og enzymfremstilling

3-6

Rengøringsmidler, hygiejnemidler

5-6

Savværk

5-6

Skibsværft

5-6

Slagteri

5-6

Softwareproduktion

2-6

Tagpapfremstilling

5-6

Teglværk

5-6

Tekniske installationer

2-6

Tekstil- og tøjproduktion

3-6

Træimprægnering

5-6

Vaskeri, renseri, farveri

4-6

Vulkanisering

3-6
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Industri med særlige

Asfaltfremstilling

6-7

beliggenhedskrav

Bekæmpelsesmidler, kunstgødning

6-7

Biogasanlæg

6-7

Bygningselementer

4-7

Cementfabrik
Farve, lak, lim, cellulose

7
6-7

Fiskemel, benmel, blodplasma

7

Foderstoffer, kornforarbejdning

6-7

Forbrænding (affald)

4-7

Gas- og benzindepot

6-7

Grus-, kalk- og mørtelværker

6-7

Kabelskrot

6-7

Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg

6-7

Kemisk og genetisk produktion

6-7

Lægemiddelfremstilling

6-7

Maskinfabrik

6-7

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

6-7

Olie- og benzindepot

6-7

Olie- og fedtraffinering

6-7

Ophugning, nedknusning

5-7

Papir- og papfremstilling

6-7

Skibsværft

6-7

Stålvalseværk

7

Talg- og fedtsmelteri

6-7

Teglværk

6-7

Tekniske installationer

2-7
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Miljørapport
Miljørapporten giver en samlet miljøvurdering af lokalplan 4-4-118 og kommuneplantillæg 4.059.
Planerne omfatter et projekt i lovens bilag 2, pkt. 10 b: "Infrastrukturanlæg - Anlægsarbejder i
byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser".
Det vurderes, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af lovens
undtagelsesbestemmelse, § 3, stk. 2, vedrørende mindre områder på lokalt plan eller mindre
ændringer i eksisterende planer. Endvidere vurderes det, at planerne vil kunne få væsentlig
indvirkning på miljøet. Der er således udarbejdet en miljørapport.
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Hvad er en miljørapport?
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier
for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i
planlægningen, og at fremme bæredygtig udvikling.
Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i
lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde, eller som vurderes
at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
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 de tilhørende planforslag.
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
Planforslagene fastlægger de planmæssige rammer for en by- og funktionsmæssig fortætning i den
centrale del af Universitetsområdet.

Indhold og hovedformål
Der henvises til følgende afsnit i lokalplanredegørelsen:
"Baggrund og formål", hvor baggrunden og formålet med planlægningen beskrives.
"Lokalplanområdet" med en beskrivelse af lokalplanområdets placering og nuværende brug.
"Omgivelser" med en beskrivelse af naboarealernes anvendelse.
"Lokalplanens indhold" med en beskrivelse af de aktuelle projekter og indsatser, der planlægges for.

Forhold til anden planlægning
Der henvises til afsnittet "Anden planlægning" i lokalplanredegørelsen. Her er især følgende afsnit
relevante:
"Kommuneplanen", hvor lokalplanen beskrives i forhold til den overordnede kommuneplanlægning hovedstrukturen - samt forholdet til gældende rammebestemmelser.
"EF-habitatdirektivet" med en beskrivelse af påvirkning af Natura 2000-områder og Bilag IV-arter.
"Lokalplaner og byplanvedtægter", hvor forholdet til følgende gældende relevante lokalplaner
beskrives:
- Lokalplan 08-061 'Universitetsbebyggelse ved Fredrik Bajers Vej'
- Lokalplan 08-011 'Universitetscenter og boligområde (AUC, Område A)'
- Lokalplan 1-1-134 'BRT tracé Aalborg' beskrives.
Planstrategi 2016
Aalborg Byråd har i januar 2017 vedtaget Planstrategi 2016 – Integrerede løsninger for Vækst,
Trivsel og Det grønne.
Planstrategien bygger videre på de mål og visioner, der blev fastsat i Planstrategi 2011 og Fysisk
Vision 2025, men med fokus på nye dimensioner. En ny dimension handler om, at Aalborg
Kommune ikke står alene. Aalborg by er en del af en større Byregion, hvor byen er dybt afhængig af
nære relationer og opbakning fra et stærkt niveau af attraktive og levedygtige byer/oplande i hele
Nord Danmark, der igen er afhængige af Aalborg by som vækstdynamo. Center og periferi er
hinandens nødvendige forudsætninger.
En anden og helt central ny dimension er, Aalborg Kommune griber ’Guldet’ med nye integrerede
løsninger, hvor der ikke kun er fokus på vækst, men også på mennesker og det grønne. Aalborg
Kommune går ’fra mere til bedre’. Det er ikke længere nok at have fokus på vækst. Vi skal have
fokus på, at væksten skal føre til værdiskabelse for mennesker og det grønne.
Vejen derhen handler bl.a. om kvalitet, valgmuligheder, sammenhæng mellem tilhørsforhold,
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indflydelse og livskvalitet, integrerede løsninger, fortætning inden for den eksisterende bygrænse,
mere grønt, god mobilitet og sammenhæng på tværs.
Bæredygtighedsstrategi 2016-2020
'Sammen skaber vi et grønt og stærkt Aalborg, hvor mennesker trives' – er overskriften på
strategien. Aalborg Kommune skal være en bæredygtig og SMART kommune, der bygger på
miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Der skal tænkes i cirkulær økonomi, hvor
ressourcer udnyttes optimalt ved at tænke i kredsløb og minimering af spild.
Byrådet har med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004 lagt
de politiske rammer for en bæredygtig udvikling. Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategier, som
udarbejdes hvert 4. år, omsætter rammerne til visioner og strategier.
Nyt for Bæredygtighedsstrategi 2016-20 er temaet borgerne og det gode liv. Bæredygtighed og
Grøn Omstilling handler meget om mennesker. Uden involvering og deltagelse af borgere, industri,
foreninger mv. vil den grønne omstilling ikke lykkes. Derfor oprettede byrådet for et par år siden
Center for Grøn Omstilling, som har til formål at skabe en grøn omstilling i partnerskab med
kommunens interessenter.
Strategiens temaer tager udgangspunkt i miljøudfordringerne, samtidigt med at den sætter fokus på
uddannelse, sundhed og sociale tiltag, så der skabes merværdi og synergier mellem flere områder.
Strategien er målrettet følgende tværgående tematisering:
› Borgerne og det gode liv - om samskabelse, brugerdreven innovation og deltagelse
› Bæredygtig byudvikling og mobilitet – om byfortætning, funktioner, byrum og trafik
› Bæredygtige bebyggelser – om byggeri, klima, arkitektur og indeklima
› Bæredygtig forsyning - om energi, vand, affald og gas
› Bæredygtig vækst og omstilling – om grønne jobs og grønne kompetencer
› Miljø og klima – om økologi, klimatilpasning og luftforurening
› Bæredygtige landskaber – om natur, biodiversitet og arealanvendelse
Klimastrategi 2012-2015 – Forebyggelse og tilpasning
Med Klimastrategi 2012-2015 vil Aalborg Kommune medvirke til at forebygge yderligere
klimaændringer og tilpasse sig til de klimaforandringer, der kommer. Klimastrategien er baseret på et
scenarie med en temperaturstigning på 2-3o C og en havvandsstigning på mellem 0,1 – 1,2 m frem
mod 2100. Strategien skal sikre, at klima-politikken bliver centralt placeret i kommunens
planlægning inden for byudvikling, energi-, miljø-, natur- og trafikplanlægning, jf. Aalborg
Commitments og Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2008-11.
Aalborg Kommunes vision er, at vi skal være uafhængig af fossile brændsler og være
drivhusgasneutrale senest i 2050. Vedvarende energi skal i 2030 udgøre 60 %, og i 2050 skal den
udgøre 100 % af al energiforsyning. Klimastrategien har således fokus på energibesparelser,
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alternative transportvalg, mere skov samt løsninger for klimatilpasning.
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Ikke-teknisk resumé - hovedkonklusion på miljøvurderingen
Miljøvurderingen omfatter forslag til Lokalplan 4-4-118 og forslag til Tillæg 4.059 til Kommuneplan
2017 for Aalborg Kommune, og er gennemført efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Sammenfatningen i dette kapitel er et kortfattet resumé af miljørapportens efterfølgende kapitler
vedrørende 'Bymiljø og arkitektur' samt 'Trafik og fremkommelighed'.
Der er ikke udarbejdet alternative lokalplanforslag, og der er ikke umiddelbart opstillet eller vurderet
andre alternativer. 0-alternativet er medtaget i miljøvurderingen som referenceramme, for at kunne
sammenholde konsekvenserne af en udvikling uden vedtagelse af planforslagene.
Påvirkning af bymiljø og arkitektur
Området er omgivet af eksisterende bymæssig bebyggelse på alle sider og er uden særlige
landskabs- eller kulturhistoriske interesser, herunder langstrakte kig og udsigter.
Ny bebyggelse i op til 7 etager vil have en visuel indvirkning lokalt, men er skalamæssigt afstemt ift.
eksisterende bebyggelse - fx biotech-bygningen - og vil således ikke udfordre den overordnede
'byprofil'. Endvidere tages der i planen generelt 'lokale' hensyn ift. at nedtrappe bebyggelsen i
overgange til en lavere nabobebyggelse.
Universitetsområdet udgør som helhed et arkitektonisk interesseområde baseret på stilarterne
brutalisme, strukturalisme og romantik. Bygningsskalaen er generelt lav og præget af en
'sammensmeltning' mellem bygningerne og de grønne friarealer.
Fortætningen med ny bebyggelse i en generelt højere skala, nutidig arkitektur og andre materialer er
et synligt brud med de hidtidige arkitektoniske principper. Dog fastholdes den overordnede struktur
og disponering, herunder de grønne principper. Endvidere afbødes virkningen af eventuelle store
bygningsvoluminer med krav til facadeudformning og -opbrydning, så der sikres et godt samspil med
bylivet og den menneskelige skala i de tilstødende byrum.
Med planlægningen muliggøres en markant styrkelse af bymiljøet i det centrale campus og en
optimeret sammenhæng med BRT.
Konkret sikres rammer for etablering af en ny pladsdannelse - Campus Forum - med forskellige
bylivsskabende funktioner samt præget af æstetisk kvalitet i byudstyr mv. Fx åbnes mulighed for
indpasning af et nyt universitetsbibliotek.
Et andet tiltag er en styrkelse af byparken som rekreativt 'åndehul' - herunder gennem ny
beplantning, nye forbindelser og generelt bedre samspil med naboarealer.
Bymiljøet styrkes endvidere gennem krav til udformningen af bebyggelsens stueetager, så bylivet
kan flyde frit mellem bygninger og byrum.
Påvirkning af trafik og fremkommelighed
Planlægningen sikrer rammer for en styrkelse af krydset Bertil Ohlins Vej/Fredrik Bajers Vej som
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trafikalt knudepunkt med god mobilitet og et godt flow for de forskellige trafikanter. Dette sikres bl.a.
gennem etableringen af Campus Forum med hovedstation for BRT, samt ved en mulig ombygning af
Fredrik Bajers Vej som grøn bygade.
Med de planlagte muligheder for nybyggeri sker endvidere nedlæggelse af overkørsler til Bertil
Ohlins Vej til gavn for BRT's fremkommelighed, samt nedlæggelse af større monotone
parkeringsarealer, der i stedet indrettes i et syd for beliggende samlet P-område for campus. Dette
er også til gavn for et styrket bymiljø og en øget trafiksikkerhed.
Selvom der gives mulighed for et nyt campusbibliotek med mange besøgende vil de nye trafikale
rammer sikre en god trafikafvikling - og evt. en større søgning til kollektiv transport eller cykeltrafik.
Til trods for den mulige fortætning vurderes dette kun at få begrænset betydning for biltrafikkens
omfang og afvikling i området - bl.a. kapaciteten på Fredrik Bajers Vej. Dog vil strækningen ved
Campus Forum fremadrettet være mindre attraktiv for gennemkørende trafik.
Samlet set vurderes det, at biltrafikken fortsat vil kunne afvikles uden kapacitetsproblemer og at
forholdene for de øvrige trafikantgrupper vil blive væsentligt forbedret.
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Miljøvurdering
Miljøvurderingen tager afsæt i miljøvurderingsloven, som fastsætter kravene til miljøvurderingens
proces og indhold.
Miljøvurderingen skal omfatte den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet inden for et bredt
miljøbegreb, der omfatter biologisk mangfoldighed, flora og fauna, befolkningen, menneskers
sundhed, jordbund og jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab,
kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk kulturarv, større
menneskeskabte katastroferisici og ulykker, ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem
ovennævnte faktorer.
Aalborg Kommune har på baggrund af en afgrænsning (scoping) vurderet, at de sandsynlige
væsentlige miljøfaktorer omfatter:
› 'Arkitektur' vedr. arkitektoniske værdier, herunder visuelle konsekvenser
› 'Befolkningens levevilkår og materielle goder' vedr. bymiljø samt trafik og fremkommelighed
Der er gennemført høring af potentielt berørte myndigheder – følgende er blevet hørt:
Erhvervsstyrelsen, Nordjyllands Trafikselskab (NT) og Aalborg Historiske Museum. Derudover er det
lokale politi og beredskab hørt.
Der er ikke indkommet høringssvar med tilføjelser eller ændringer til afgrænsningen.

Arkitektur og kulturarv
Planområdet ligger centralt i Universitetsområdet, der er afgrænset af Universitetsboulevarden i
nord, Gigantium-området i vest, Sønder Tranders i syd og Selma Lagerløfts Vej og det nye
universitetshospital i øst.
Mod øst og vest afgrænses området hovedsageligt af de eksisterende universitetsbebyggelser. Mod
nordvest ligger rækkehusbebyggelsen 'Bohrparken' ved Damstræde. Øst for Fredrik Bajers Vej
ligger en større administrationsbygning, DR og Novi. Mod sydvest ligger rækkehusbebyggelsen ved
Halldor Laxness Vej.
Planområdet er ikke omfattet af særlige landskabsinteresser og er ikke beliggende inden for
kommuneplanens landskabs- eller kulturmiljø udpegninger. Endvidere er området ikke omfattet af
kulturhistoriske interesser.
Lokalplanen omfatter nye byggefelter i kanten af Campus Forum, hvor AAU kan indpasse nye
forsknings- og undervisningsfunktioner, bl.a. et nyt læringshus/campusbibliotek. Planforslagene
fastlægger de planmæssige rammer for en by- og funktionsmæssig fortætning i den centrale del af
Universitetsområdet med mulighed for ca. 28.000 m² ny bebyggelse.
Planforslaget fastlægger også rammer for en 'opgradering' af byparken i den vestlige del af
planområdet og der udpeges et nyt lokalcenter, hvor der på sigt kan etableres bebyggelse til boliger,
butiks- og servicefunktioner som understøtning af området som bydelens nye knudepunkt.
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Visuel indvirkning
Siden Aalborg Universitet (AAU) åbnede i 1974 er området løbende udbygget med forsknings- og
undervisningsfaciliteter, forskellige boligtyper, service, infrastruktur og parkering samt grønne
områder. Det centrale campusområde rummer primært bebyggelse i 1-3 etager placeret i en tæt
struktur. Området er desuden kendetegnet ved at være opbrudt af en finmasket stistruktur for bløde
trafikanter og god opkobling til de omkringliggende bydele, bl.a. via Frederik Bajers Vej.
I det gældende plangrundlag er der givet mulighed for at der generelt kan etables ny bebyggelse i
2-3 etager i området omkring Campus Forum samt, at der centralt i området kan etableres
bebyggelse på op til 7 etager (den eksisterende Biotech-bygning). Området er fladt og præget af
parkeringsarealer samt uden langstrakte kig eller udsigter.
I planforslaget er der udarbejdet volumenstudier, der illustrerer den ydre ramme for byggeriets
omfang, jf. diagrammet nedenfor. Ny bebyggelse aftrappes generelt mod vest og er lavest mod
Byparken og nabobebyggelsen på Damstræde, så der sikres en 'harmonisk' overgang til disse
funktioner.
Set i den omtalte kontekst vurderes det, at en fortætning inden for planområdet med ny bebyggelse i
op til 5 etager/20 m - og punktvis op til 7 etager/25 m - ikke vil have indflydelse på ud- og indsigter.
Den maksimale bygningshøjde er endvidere afstemt ift. den eksisterende campus-bebyggelse og vil
således ikke 'udfordre' byprofilen.
Samlet set vurderes der ikke at være tale om en væsentlig visuel påvirkning.

Volumenstudie, der viser overordnede principper for skala af de kommende byggerier i byggefelterne i delområde A, B
og C. Indenfor delområde A og B viser volumenstudiet principper for nedskaleringen af bebyggelserne mod
nabobebyggelser på Kroghstræde, Damstræde og mod Byparken. Illustrationen giver alene udtryk for de skalamæssige
forhold/hensyn, og er ikke et udtryk for bebyggelsernes formgivning. Tallene angiver hhv. maksimalt etageantal eller
maksimal bygningshøjde i meter. Perspektiv fra nordvest. Tegning ikke målfast. (Illustration: COWI)
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Arkitektoniske interesser
Universitetsområdets samlede bebyggelse udgør et arkitektonisk interesseområde med en række
karakteristiske træk, der afspejles i materialevalg, skala og den unikke 'sammensmeltning' af terræn
og bygninger, jf. bl.a. fotos fra Kroghsstrædekvarteret. Byplanen og arkitekturen er opført i stilarterne
brutalisme, strukturalisme og romantik, hvor den strukturalistiske plan stadig opleves tydeligt
med områdets grønne rum, kanaler, torve og pladser, bygninger med haverum og de større
fællesbygninger som 'hjerter' i bebyggelsen.

Planforslaget er udformet som en rammelokalplan med byggeretsgivende bestemmelser for
delområde A og B, hvor der kan opføres hhv. nyt campusbibliotek og studieboliger med tilhørende
servicefunktioner. Der er ikke fastsat detaljerede byggeretsgivende bestemmelser for ny bebyggelse
i delområde C mod øst, hvor diagrammet alene viser ét samlet volumen. For dette byggefelt skal der
fastsættes detaljerede bestemmelser i en ny lokalplan eller et lokalplantillæg før et konkret
byggeprojekt kan realiseres.

Side 101

Udkast

Lokalplan 4-4-118

Der foreligger imidlertid ikke konkrete byggeprojekter for delområde A og B, hvorfor lokalplanen er
udarbejdet med en vis grad af fleksibilitet ift. formgivning og materialevalg. Dog er der fastsat en
række krav, så de enkelte bebyggelser sikres en høj arkitektonisk kvalitet og et godt samspil med de
omgivende funktioner. Endvidere er de med til at sikre, at fortætningen ikke ændrer den
arkitektoniske helhedsoplevelse af Universitetsområdet.
Etablering af flere nye bebyggelser med relativt stort volumen og højde på arealer, der hidtil har
været ubebyggede og anvendt til parkering, er en synlig ændring og et brud med de gennemgående
strukturelle-, landskabsmæssige- og arkitektoniske hovedprincipper i campus. Endvidere vil de
planlagte bebyggelser med højder i op til 20-25 m sammen med Biotech-bygning udgøre en
markant og anderledes struktur i campus, hvor byggehøjden generelt er lav og relativt ens i de
arkitektoniske principper.
Dog fastholdes de overordnede strukturer med hovedakser langs Bertil Ohlins Vej og Fredrik Bajers
Vej samt friholdte for- eller sidearealer til bebyggelsen med forskellige typer rekreative funktioner.
Endelig afbødes indvirkningen af de store voluminer med krav til facadeudformning, herunder aktive
og 'integrerende' stueetager, så der sikres det bedst mulige samspil med livet i de tilstødende
byrum.

Befolkningens levevilkår og materielle goder
Bymiljø
Planlægningen er baseret på et tungtvejende ønske om at styrke og forbedre bymiljøkvaliteten i
campus gennem fortætning og en bredere vifte af anvendelser. Der planlægges for at der kan
etableres ny bebyggelse for flere af universitetets centrale udadvendte funktioner samt nye boliger
og private servicefunktioner og butikker. Konkret udpeges et nyt lokalcenter i området, med
mulighed for 3.000 m2 butikker - herunder én større dagligvarebutik. Dette er en markant forbedring
af områdets lokale forsyning.
Udviklingen er planlagt udfra et generelt ønske om en fortætning langs BRT-tracéet. Dette
kombineres med nyanlæg af grønne og urbane opholdsrum bundet sammen af gode stiforbindelser,
mens traditionelle vej- og parkeringsarealer bevidst er givet en sekundær rolle med perifere
placeringer.
Konkret fastlægger planen rammer for skabelse af et nyt attraktivt byrum - pladsen Campus Forum der bliver et unikt mødested i bydelen, der skal tiltrække liv og hvor der kan afholdes forskellige
arrangementer og være udfoldelsesmuligheder og rekreative funktioner for beboere og brugere.
Pladsen skal endvidere indrettes med beplantning og moderne byudstyr o.l. faciliteter, der kan
understøtte den BRT-station, der placeres netop her. Planen fastlægger bestemmelser, som
medvirker til at sikre en høj bylivsmæssig og æstetisk kvalitet på Campus Forum.
Byparken er et andet særligt indsatsområde. Parken har med sin nuværende udformning og
indretning ikke kunnet udfolde sit potentiale som rekreativt åndehul og centralt mødested i campus.
Planen fastlægger derfor en række bestemmelser, der skal sikre parken et funktionelt og kvalitativt
løft og hvor også adgangsforhold og tilgængelighed er forbedret væsentligt. Planlægningen betyder
også, at der muliggøres løsninger for regnvandshåndtering og et langt mere aktivt samspil med
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aktiviteterne i de omgivende bygninger og byrum.
Bebyggelserne i de nye byggefelter er også tiltænkt en aktiv rolle i styrkelsen af bymiljøet. Blandt
andet skal det nye læringshus/campusbibliotek udformes med tilbagerykket facade i dele af
stueplanet, så der kan ske tilpasning til den tilstødende BRT station med en bred kantzone. Med
tilbagetrukket facade i hele bygningens længde samt en åben facadekarakter sikres en optimal
interaktion mellem stationens og læringshusets aktiviteter - og også med livet i byparken.
Samme krav til åbenhed og visuel interaktion i facaden stilles til bebyggelsen i byggefelt B2 og B3,
hvor stueetagen er forbeholdt publikumsorienterede funktioner som butikker, café o.l., som også rent
fysisk kan trække sine aktiviteter ud på pladsen.
I delområde C fastlægger planen en fremtidig byggemulighed til universitetsformål kombineret med
andre centerfunktioner som butikker, anden privat service og evt. boliger. Også her skal bygningen
designes med tilbagetrukket facade i stueplanets ene hjørne mod Campus Forum. Bygningen sikres
dermed åbenhed mod Frederik Bajers Vej og pladsen, og der sikres mulighed for at skabe en
oplevelsesrig stueetage.
Alt i alt vil planlægningen muliggøre et markant positivt løft til bymiljøet og de fysiske rammer for
udfoldelsen af bylivet - både i selve planområdet, men også i Universitetsområdet generelt.

Trafik og fremkommelighed
Planforslagene omfatter etablering af pladsen Campus Forum omkring krydset Bertil Ohlins Vej og
Fredrik Bajers Vej, hvor der også etableres station for den nye højklassede busforbindelse BRT
samt etableres supercykelstiforbindelse til aalborg Midtby. Campus Forum bliver således også et
naturligt knudepunkt og ankomststed for kollektiv trafik.
Der eksisterende busvej på Bertil Ohlins Vej, der omdannes ved etablering af BRT-forbindelsen,
forløber tværs gennem planområdet. Herudover vejbetjenes planområdet primært fra Fredrik Bajers
Vej samt fra diverse interne veje, der er tilsluttet til denne.
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I lokalplan 1-1-134 for BRT-traceet er der for strækningen ved Campus planlagt for at denne del
udformes med 7,5 m brede busbaner med grønne sidearealer i varierende bredder. Krydset ved
Fredrik Bajers Vej udformes med signalregulering og prioritering af BRT. Krydset Fredrik Bajers
Vej/Bertil Ohlins Vej - ved Campus Forum - skal indrettes, så Bertil Ohlins Vej fremstår som
prioriteret hovedretning. Endvidere nedlægges flere overkørsler til Bertil Ohlins Vej, og vejadgang til
flere ejendomme skal fremover ske fra Fredrik Bajers Vej.
Det er desuden intentionen, at Fredrik Bajers Vej omdannes til en grøn bygade, der forbinder
lokalplanområdet dels med Sønder Tranders i syd, dels med de store boligområder nord for
Universitetsboulevarden. Strækningen udformes med henblik på at holde hastigheden nede samt
med gode krydsningsmuligheder for bløde trafikanter. Dette gælder særligt ved Campus Forum der
trafikalt indrettes efter shared space-princippet grundet et stort flow af forskellige trafikanttyper. Det
stiller også krav til indpasning af fartdæmpende foranstaltninger på den øvrige del af Frederik Bajers
Vej nær planområdet.
Planløsningen er baseret på, at en stor del af de eksisterende fladeparkeringspladser i området
nedlægges og at arealerne i stedet udlægges som byggemuligheder. Den planlagte fortætning i
området medfører behov for etablering af op mod 250 p-pladser til biler og ca. 500
cykelparkeringspladser. Erstatningsparkering og parkering til nye funktioner skal skal af visuelle og
bylivsmæssige hensyn i langt overvejende grad etableres på det store fælles P-areal ved Fredrik
Bajers Vej længere mod syd, mens en mindre andel etableres enten i konstruktion i ny bebyggelse
eller som mindre fladeparkering i planområdet.
Det nuværende campusbibliotek AUB på Langagervej havde i 2017 ca. 140.000 besøgende. Det
vurderes at et nyt multifunktionelt læringshus, der bl.a. indeholder et nyt bibliotek, vil få betydeligt
flere besøgende pga. den centrale placering i Campus og grundet stedets øvrige attraktioner som
butikker og andre publikumsorienterede funktioner. Der er således potentiale for, at mange flere
mennesker fremadrettet vil færdes i området og vil generere en forøgelse af trafikken.
Bertil Ohlins Vej med den nye BRT-løsning og Fredrik Bajers Vej vil fortsat være de primære
vejforbindelser ind og ud af lokalplanområdet. BRT og supercykelstien vil servicere en stor del af
områdets beboere og brugere, mens alt biltrafik skal afvikles via Fredrik Bajers Vej.
Grundet nedlæggelsen af fladeparkering inden for området og de begrænsede muligheder for nye
p-anlæg vurderes det, at fortætningen kun vil få begrænset trafikal betydning og at mange af
brugerne sandsynligvis kommer på cykel eller benytter kollektiv trafik - afhængigt af, hvordan den
konkrete parkeringsløsning udformes.
Tiltag i planforslaget vurderes ikke at ændre på trafikken på Bertil Ohlins Vej, hvor udformningen og
anvendelsen af denne fortsat vil være reguleret af lokalplan 1-1-134. Den ekstra biltrafik der
genereres af nye funktioner og byggemuligheder i området skal afvikles via Frederik Bajers Vej.
Det er som overslag estimeret, at der årligt vil være op mod 240.000 besøgende/brugere til de nye
funktioner området - bl.a. nyt bibliotek og butikker. Dette svarer til ca. 1.200 om dagen (på
hverdage).
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Fredrik Bajers Vej har i dag en trafikbelastning (ÅDT) på cirka 3.500 biler. Med afsæt i op til 250 nye
parkeringspladser og Aalborg Kommunes gængse turrater er det estimeret, at der vil genereres en
øget trafik på ca. 1.500 bilture/døgn. Trafikbelastning (ÅDT) på Frederik Bajers Vej vurderes således
på sigt at blive øget til 5.000 biler. En stor del af disse forventes at have destination til/fra det
primære parkeringsområde mod syd. Det vurderes, at den forøgede trafikmængde kan afvikles via
Frederik Bajers Vej uden væsentlige gener. Det vurderes dermed også, at de trafikale ændringer
kun i begrænset grad vil få betydning for rutevalg og transportmiddelvalg for dem der skal til og fra
området.
Dog vil der med prioriteringen af Bertil Ohlins Vej som hovedretning, etableringen af Campus Forum
samt fartdæmpning af Fredrik Bajers Vej være en nedsat fremkommelighed for biltrafik gennem
planområdet. Det betyder, at strækningen vil være mindre attraktiv for gennemkørende trafik og at
denne andel af trafikanter evt. vil søge alternative ruter.
Til gengæld vil fremkommeligheden for busser og cyklister gennem området være væsentligt
forbedret med etableringen af BRT og supercykelstiforbindelsen. Det samme gælder forholdene for
fodgængere, der med den nye planlægning får adgang til nye stier og forbindelser særligt møntet på
gående.
Samlet set vurderes det, at biltrafikken fortsat vil kunne afvikles uden kapacitetsproblemer og at
forholdene for øvrige trafikantgrupper vil være væsentligt forbedret.
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Afbødende foranstaltninger
I planlægningen er der arbejdet med følgende afbødende foranstaltninger for at undgå væsentlige
negative påvirkninger i forbindelse med planens gennemførelse:
Arkitektur og bymiljø
Planlægningen for udbygning og fortætning af campusområdet sker med afsæt i den eksisterende
disponering, hvor bebyggelsen fortsat placeres i et gridnet opdelt af landskabelige og trafikale
forbindelser. Der gives mulighed for at opføre ny bebyggelse, der overstiger den gennemsnitlige
bygningsskala i Universitetsområdet og med en større tæthed.
Planlægningen understreger imidlertid ambitionen om ekstra tæthed i netop denne del af campus.
Nye bebyggelser i op til 7 etager/25 m er således koncentreret omkring Campus Forum og i direkte
forbindelse med Biotec-bygningen, der har samme høje skala og 'tyngde'.
Den fysiske koncentration af ny markant bebyggelse vil sammenholdt med en række kvalitetskrav til
bebyggelsens arkitektoniske udformning sikre, at fortætningen ikke ødelægger den særlige
arkitektoniske helhed, der er kendetegnende for Universitetsområdet i Aalborg Øst.
Der foreslås ikke yderligere afbødende foranstaltninger.
Trafik og fremkommelighed
Fortætning af det centrale campusområde og etablering af nye funktioner i lokalplanområdet vil give
en forøgelse af trafikken til og fra området.
Prioritering af Bertil Ohlins Vej som hovedretning og etableringen af Campus Forum efter princippet
shared space vil give en let reduceret fremkommelighed på tværs af området. Dette til gavn for den
kollektive trafik og de bløde trafikanter og til forebyggelse af gennemkørende trafik. Herudover
fjernes den eksisterende fladeparkering og der muliggøres kun i begrænset omfang nyanlæg af
parkering. Alt dette til gavn for et styrket bymiljø i det centrale campus.
Der foreslås ikke yderligere afbødende foranstaltninger.
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Alternativer
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo – det såkaldte 0-alternativ.
0-alternativet beskriver det scenarie, hvor planforslagene ikke vedtages, således at eksisterende
anvendelse og planer forbliver/videreføres.
0-alternativet vil i det konkrete tilfælde betyde, at området fortsat vil kunne anvendes til
universitetsformål. De omfattede arealer vil fortsat fremtræde med en udefineret struktur præget af
åbne parkeringsarealer og med begrænsede bygge- og udviklingsmuligheder. 0-alternativet omfatter
også etableringen af BRT og supercykelsti i den nuværende busgade, som beskrevet og reguleret i
lokalplan 1-1-134.
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Overvågning
Placering og udformning af ny bebyggelse vil blive overvåget gennem den almindelige
byggesagsbehandling af de enkelte bygge- og anlægsprojekter. Herudover overvåges trafikkens
afvikling og sikkerheden for bl.a. de bløde trafikanter løbende som en naturlig del af den kommunale
drift.
Der foreslås således ikke særskilte overvågningstiltag.
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Sammenfattende redegørelse
Den sammenfattende redegørelse udarbejdes efter at den min. 8 ugers offentlige høring er afsluttet.
Her skal beskrives:
Hvorledes miljøhensyn er integreret i planlægningen.
Hvordan miljørapporten og udtalelser indkommet i offentlighedsfasen er taget betragtning.
Hvorfor netop den planlægning er valgt ud fra de behandlede alternativer.
Hvorledes de væsentlige miljøpåvirkninger af planen overvåges.
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