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

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

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

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

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

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

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside,
er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke
må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i
planen.
De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold.
I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen
og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til
anden lovgivning, som fx Naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.
Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved
lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Baggrunden for lokalplanen er byudviklingsplanen for Storvorde/Sejlflod, som blev vedtaget i
september 2016. Intentionen er at skabe et nyt boligområde med åben-lav og tæt-lav
boligbebyggelse.
Formålet er at sikre grønne og rekreative kvaliteter i området samt at indtænke ny bebyggelses
indpasning i det skrånende terræn. Nye stiforbindelser skal desuden tilsluttes eksisterende
stiforbindelser i området.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2018.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger mellem Storvorde og Sejlflod og udgør et areal på 23,5 ha. Hele området
ligger i landzone.
Arealet fremstår hovedsageligt som to dyrkede landbrugsarealer i hhv. nord og syd.
Landbrugsarealet i nord har vejadgang fra Tofthøjvej. Landbrugsarealet i syd har vejadgang fra
Kirkebakken. Der er ingen bebyggelse eller stier inden for området.
Lokalplanområdet ligger på morænebakken "Tofthøjen" på kanten af Sejlflod Kridtø. Området er
stærkt skrånende og falder fra kote ca. 50 i vest til kote 6 i syd. Området gennemskæres af en
nord/sydgående skrænt. Øst for skrænten ligger et plateau, der opfattes som en del af landsbyen
Sejlflod. De terrænmæssige kvaliteter betyder, at store dele af de kommende beboere sikres udsigt
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og fine kig ud over fjorden og engene.

Foto af lokalplanområdet med højdekurver og koteangivelser.

Indenfor lokalplanområdets nordlige og sydvestlige område findes overdrev, som er beskyttet iht.
Naturbeskyttelseslovens § 3.
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Oversigtskort som viser § 3 beskyttet natur indenfor og i nærhed til lokalplanområdet.

Foto af skrænt og vejforløbet Tofthøjvej.
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Foto med kig fra toppen af Tofthøjen mod Sejlflod by og Limfjorden.
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Foto af lokalplanområdet set fra øst og med kig mod toppen af Tofthøjen.

Omgivelser
Mod nord grænser lokalplanområdet op til landbrugsjorder og eksisterende boliger ved Storvorde.
Længere mod nord findes Båndbyhallen og Tofthøjskolen.
Mod øst afgrænses lokalplanområdet af Tofthøjvej/Gadekærsvej samt eksisterende ejendomme i
Sejlflod. Nordøst for lokalplanområdet findes Storvorde Sejlflod Boldklub.
Lokalplanområdet grænser op til Kirkebakken i syd og Sejlflod Kirke. En del af lokalplanområdet
ligger indenfor kirkebyggelinjen til Sejlflod Kirke.
Mod vest findes et naturområde, som består af skov samt tidligere grusgrav.
Storvorde og Sejlflod opfattes som en samlet helhed. Storvorde leverer indkøbsmuligheder,
fritidstilbud, offentlige og private servicetilbud mv. til hele Storvorde-/Sejlflod-området. Sejlflod er
landsbyen, hvor landsbykarakteren fastholdes i den gamle bydel. Det nye boligområde vil således
forstærke forbindelsen mellem Storvorde og Sejlflod.
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Lokalplanens indhold
Disponering
Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B, C, D, E og F, der har naturligt afsæt i de
landskabelige rammer og fysiske sammenhænge.

Delområdeoversigt - Lokalplanområdet opdelt i delområderne A, B, C, D, E og F. Matrikelskel indenfor lokalplanområdet
og lokalplanområdets afgrænsning er vist med sort. Afgrænsningen af delområderne er vist med rød stiplet signatur.

Således er delområde A og B det nye boligområde til åben-lav boligformål, der opleves som en del
af bakkelandskabet ved Tofthøj.
Delområde C og D er også en del af bakkelandskabet ved Tofthøj men udlægges til enten åben-lav
eller tæt-lav boligformål.
Delområde E er det nye boligområde til enten tæt-lav eller åben-lav boligformål og ses som en
forlængelse af eksisterende bebyggelse ved Sejlflod.
Delområde F udlægges til rekreative områder og opholdsarealer. Delområde F må ikke bebygges og
har bl.a. til formål at sikre, at ny bebyggelse i området ikke virker skæmmende på Sejlflod Kirke.
Indenfor arealet kan der dog opføres faciliteter til leg og ophold samt forskellige løsninger til
håndtering/forsinkelse af regnvand.
Området er disponeret med henblik på at understøtte de eksisterende terrænformer i området,
herunder morænebakkens møde med det lavtliggende landskab øst for Sejlflod, samt at aktivere de
udsigtsmæssige kvaliteter og kontakten til landskabet til gavn for flest mulige.

Anvendelse og bebyggelse
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til åben-lav med mulighed for etablering af tæt-lav
boligformål i 3 mindre områder. Hvis områderne udstykkes til åben-lav boliger, kan der opføres ca.
160 parcelhuse. Etableres der tæt-lav boliger i de 3 områder, hvor lokalplanen giver mulighed for
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det, kan der etableres ca. 131 parcelhuse og ca. 88 tæt-lav boliger.
Ved boligbebyggelser til åben-lav formål i område A, B, C og D er der fokus på, at grunde placeres
indenfor definerede boligområder og tilpasses vejnettet og områdets landskabelige former. Der er
endvidere fokus på at skabe åbne områder mellem boliger med kig over engen, det åbne landskab
og Limfjorden. Åben-lav bebyggelse skal således overvejende opføres i nord/sydgående rækker, og
ny bebyggelse må ikke opføres nærmere skel end 2,5 meter.
Tæt-lav bebyggelse skal inden for hvert af delområderne C, D og E fremstå ensartet med hensyn til
bebyggelsesform, materialer og farver.

Ubebyggede arealer
Lokalplanen lægger vægt på at skabe grønne rum mellem boligrækkerne, således at området
brydes op og fremstår grønt. For at understøtte dette gennembrydes åben-lav bebyggelse af
øst/vestgående stisystemer. Det er intentionen, at de grønne rum kan fungere som stiforbindelser
samt mindre og intime opholdsrum til nærområdet.

Principskitse for placering af mindre opholdsarealer.

Lokalplanen udlægger større arealer til ophold, bl.a. grønne opholdsarealer, som gennemskærer
lokalplanområdet i en øst/vestgående akse. Opholdsarealet fungerer som naturlig opdeling af
lokalplanområdet, hvor bebyggelse nord for "den grønne kile" vil blive vejbetjent fra Tofthøjvej, og ny
bebyggelse i syd vil blive vejbetjent fra Kirkebakken. Området skal fungere som samlested for
områdets beboere og indrettes grønt med mulighed for etablering af legeplads m.m.
Syd for lokalplanområdet ligger Sejlflod Kirke. Kirken og dele af kirkegården har en høj placering i
forhold til næromgivelserne, der gør kirken synlig fra flere steder i byen. For at sikre indkig til kirken
udlægger lokalplanen et fælles grønt opholdsareal i sydøst. Indenfor opholdsarealet må der ikke
opføres boligbebyggelse, men der gives mulighed for etablering af legeplads, aktivitetspladser m.m.
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Princip for placering af større opholdsarealer.

De landskabelige hensyn betyder, at der stilles særlige krav til terrænregulering. Lokalplanen
fastlægger således bestemmelser for bebyggelses indpasning i terrænet. Terrænregulering skal
begrænses, og bebyggelsen og veje skal i videst mulig omfang indpasses i landskabet. På
skrånende terræn skal niveauforskelle optages i bebyggelsen.
Området ønskes åbent for at sikre udsigt for så mange som muligt. Dog skal beboerne også have
mulighed for private haver. Derfor må der opføres levende hegn i form af hæk mellem
grundene. Øvrig beplantning over 2,50 m må ikke forefindes i en afstand af 2,50 m fra
skel. Disponeringen sikrer, at der er kig mellem bebyggelserne og ud over landskabet omkring
Limfjorden.
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Princip for placering af beplantning ifm. åben-lav boligbebyggelse.

Det er muligt at lave fast hegn i skel mod nabo ved tæt-lav bebyggelse, men arealet mod vejskel
skal fremstå åbent.

Illustration af princippet for forarealer ved tæt-lav bebyggelse. Hegn kan opsættes som hæk eller tæt hegn. Arealet mod
vejskel ved boligveje skal fremstå åbent. Parkering kan foregå som fællesparkering, parkering på egen grund eller en
kombination heraf.

Veje og stiforbindelser
Lokalplanens vejprincip er overvejende disponeret ud fra eksisterende terræn, således at større
terrænreguleringer undgås. Lokalplanen udlægger stamveje og boligveje, som forgrener sig langs
stamvejene. Stamvejene vil have vejforbindelse fra hhv. Tofthøjvej/Gadekærsvej og Kirkebakken.
Princippet sikrer, at hver boligvej ikke vil blive unødvendigt generet af uvedkommende trafik.
Delområde E langs Tofthøjvej/Gadekærsvej vil blive vejbetjent af en særskilt boligvej med indkørsel
herfra.
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Der gives endvidere mulighed for etablering af to vejadgange til jordstykker vest for
lokalplanområdet. Vejadgangene skal sikre adgang til landbrugsjorde, således at disse ikke
henligger som restarealer.

Princip for indplacering af stamveje og boligveje i forhold til eksisterende terræn og landskabsformer.

Lokalplanen lægger vægt på at skabe en god opkobling til det omgivende stinet. Lokalplanen
sikrer derfor interne stiforbindelser, der forbinder lokalplanområdet med cykelstien ved Tofthøjvej.
Fra cykelstien ved Tofthøjvej er der videre forbindelse til grønne områder og byens institutioner,
handel m.v.

Oversigtskort som viser stiforbindelser og overordnet infrastruktur i nærområdet. (Kilde: Byudviklingsplan for
Storvorde/Sejlflod.)
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Lokalplanens grønne kiler udstyres med en række hovedstier, som har til formål at samle og skabe
forbindelser i området (orange stier). De resterende grønne stier kan udføres som trampestier med
høj rekreativ værdi for de enkelte beboere (grønne stier).
Stiforbindelserne har endvidere til formål at skabe adgang til skovområdet ved den tidligere grusgrav
til gavn for fremtidige beboere samt borgere i Sejlflod og Storvorde.

Princip for stiforbindelser indenfor lokalplanområdet.

Regnvandshåndtering
Lokalplanen fastlægger bestemmelser for håndtering af overfladevand. Det er intentionen, at
vejvand håndteres i nedsivningsgrøfter og faskiner ved den ene side af boligveje og stamveje.
Nedsivningsgrøfter etableres uden for belægningsarealet, og faskiner påtænkes udført under
nedsivningsgrøfter.
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Visualisering der viser udførsel af anlæg til lokal håndtering af regnvand.

Regnvand fra veje nedsives i nedsivningsgrøfter langs både stamveje og boligveje.
Nedsivningsgrøfterne dimensioneres, så de kan håndtere op til en 10 års
regnhændelse. Nedsivningsgrøfter på stejle vejpartier suppleres med nedsivningsterrasser.
Under nedsivningsgrøfterne etableres faskine med overløb fra nedsivningsgrøfter. Faskiner
dimensioneres, så den samlede løsning bestående af nedsivningsgrøfter og faskiner kan håndtere
en 30 års regnhændelse.

Oversigtsfoto - Princip for etablering af nedsivningsgrøfter.

Ved ekstreme regnhændelser (mere end 30 års regnhændelse) vil nedsivningsgrøfter og faskiner
fyldes op og regnvandet vil afstrømme overfladisk.
Hovedvandvejene ved ekstremregn udgøres af de 2 stamveje samt den øst/vestgående store
grønne kile ca. midt i udstykningen.
Vandvejene udgøres hovedsageligt af nedsivningsgrøfterne langs vejene. Ved enkelte af
boligvejene skal ekstremregn afledes via det grønne område.
Ekstremregnsvandvejene suppleres med mindre grøfter i de nord/sydgående grønne kiler mellem
matriklerne, som desuden kan virke som overløbsgrøfter, hvis en regnhændelse overstiger
dimensioneringskriterierne for de private nedsivningsløsninger.
I den store grønne kile er der tiltænkt opholdsarealer. Disse opholdsarealer søges etableret med så
lidt fald, at de dels bedre kan udnyttes af områdets beboere, dels kan tjene som områder til
tilbageholdelse/bremsning af ekstrem regn.
Ekstremvandveje skal designes, så vandhastigheder minimeres, således at der ikke sker erosion og
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materialetransport.

Oversigtsfoto - Princip for vandveje ved ekstremregn.

Ved nedsivning skal man ansøge om tilladelse hos Aalborg Kommune.
Lokalplanen fastlægger, at der skal etableres et regnvandslaug for området. Regnvandslauget skal
forestå vedligehold af fælles anlæg til lokal håndtering af regnvand.

Støj
Lokalplanområdet er delvist belastet af trafikstøj fra Tofthøjvej/Gadekærsvej. For at sikre at der ikke
etableres støjfølsom anvendelse indenfor et støjbelastet areal fastlægger lokalplanen en
støjbyggelinje 18 m fra vejkant af Tofthøjvej/Gadekærsvej.
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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 retningslinier for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og
kommuneplan.
Kommuneplantillægget tilføjer vejadgang fra Kirkebakken.
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 8.1.B2, 8.2.L1 og 8.2.D1.
Planen vil muliggøre opførelse af i alt ca. 160-220 boliger. Kommunens opdaterede
rummelighedsregnskab for nye boliger kan ses på kommuneplanens bilag M.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Lokalplanområdet er delvist omfattet af den eksisterende Lokalplan 40-07-06.
Den eksisterende lokalplan ophæves for den del, som er omfattet af nærværende lokalplan, i
forbindelse med byrådets endelige godkendelse af Lokalplan 8-1-103.

Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier
for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i
planlægningen, og at fremme bæredygtig udvikling.
Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i
lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.
For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer,
kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der
foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke
forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan
ses sammen med den digitale lokalplan.

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
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tilladelse til at gå i gang med projektet.
På nuværende tidspunkt omfatter lokalplanen ikke et projekt eller anlæg på Bilag 1 eller 2 i
ovennævnte lov. Derfor er der ikke udarbejdet en screening eller en miljøkonsekvensrapport. Når
det endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at udløse en screening for
en vurdering af, om projektet har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's
medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske
for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er
beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura
2000-områderne.
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura 2000-område er nr. 17 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov, som ligger
ca. 5 km fra lokalplanområdet. Sejlflod by ligger mellem Natura 2000-området og det område, der
lokalplanlægges. I kraft af afstanden, og lokalplanområdets beliggendhed, vurderes lokalplanen ikke
i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, at kunne medføre væsentlige
påvirkninger på Natura 2000-område nr. 17.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som
medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura
2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
forstyrre fugle på reder.
Lokalplanen ligger inden for udbredelsesområde for en række arter opført på habitatdirektivets bilag
IV. Størstedelen af arealet er nu intensivt dyrket landbrugsjord, og det vurderes derfor, at det ikke
opfylder betingelserne som yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter. Det vurderes dog, at der vil
kunne træffes fouragerende flagermus i området, særligt omkring skoven, som grænser op til
lokalplanområdet mod vest.

Kystnærhedszonen
Af Planlovens § 5 b fremgår, at der i kystnærhedszonen kun må planlægges for anlæg i landzone,
hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
Endvidere gælder, at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges.
Ifølge Planlovens § 16 stk. 3 skal der, for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen, oplyses om
den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,50 m anføres en
begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold,
der er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.
Lokalplanområdet er delvist beliggende inden for kystnærhedszonen, men er lokaliseret i tilknytning
til og bag eksisterende bebyggelse i forhold til kysten. Området vil blive bebygget i samme omfang
og skala som de nærliggende boligområder. Den nye bebyggelses tæthed vurderes også at svare til
tætheden i området generelt. På baggrund af bebyggelsens omfang og beliggenhed vurderes det, at
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den ikke vil påvirke kysten visuelt.
I kommuneplanen skelnes der mellem områderne inden for kystnærhedszonen. Lokalplanområdet
er udpeget til kystzone B - Planlagt område.

Frivillig udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
I henhold til Planlovens § 21 b kan kommunen indgå aftale med grundejeren om helt eller delvis
finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at
virkeliggøre planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der indgået aftale med grundejeren om finansiering
af Kirkebakkens udvidelse frem til stamvejen med vejadgang herfra.
Udbygningsaftalen offentliggøres som et særskilt dokument.

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.
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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
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).

Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3
Inden for lokalplanområdet findes overdrev, der er beskyttet iht. naturbeskyttelseslovens § 3. Der er
forbud mod at foretage ændringer i tilstanden af de beskyttede naturarealer. Indgreb kan kun
foretages, såfremt der kan opnås dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Arkæologi
Nordjyllands Historiske Museum har gjort opmærksom på, at museet kan have væsentlige
arkæologiske interesser inden for dele af lokalplanområdet.
Inden for planområdet er der registreret bopladsspor i form af flintafslag, keramikaffald, knusesten
og ildskørnet flint. Dette indikerer en vis bosættelsesaktivitet gennem oldtiden. Museet har desuden
tidligere udført arkæologisk undersøgelser i nærområdet, hvor der er blevet udgravet en stor
gravplads fra yngre romersk og ældre germansk jernalder samt en boplads, der strækker sig fra
førromersk jernalder til vikingetid. Der er desuden kendskab til flere, nu bortpløjede gravhøje
omkring Tofthøj.
På ovenstående kulturhistorisk baggrund er det derfor Nordjyllands Historiske Museums vurdering,
at der er en stor sandsynlighed for at påtræffe fortidsminder under terræn ved anlægsarbejder og
byggeri i området. Museet opfordrer derfor til, at der forud for anlægsarbejder på arealet
gennemføres en større, arkæologisk forundersøgelse for at få af- eller bekræftet tilstedeværelsen af
fortidsminder. På baggrund af de resultater, der måtte fremkomme ved en sådan forundersøgelse,
tager museet stilling til, om der er behov for en egentlig arkæologisk udgravning på området.
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.
Såfremt der ved forundersøgelsen ikke påvises nogen væsentlige fortidsminder, foretager museet
sig ikke yderligere. Skulle man efterfølgende ved byggemodning/byggeri alligevel påtræffe
fortidsminder, vil udgiften til en arkæologisk udgravning påhvile Slots- og Kulturstyrelsen.

Kirkebyggelinje
Omkring Sejlflod Kirke er der en kirkebyggelinje på 300 m, hvor der ikke må bygges højere end 8,50
m.
Kirkebyggelinje er knyttet til alle kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet. Den omfatter
som udgangspunkt hele området ud til en afstand af 300 m målt fra kirkebygningen.
Formålet med kirkebyggelinjen er at sikre, at der ikke opføres bebyggelse på over 8,50 m, som
virker skæmmende på kirken. Primært landbrugsbyggeri (siloer), vindmøller, el-master og andre
høje bygningsværker. Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må opføres højere end 8,50 m.
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Kirkebyggelinjen administreres restriktivt afhængigt af kirkens karakter og
beliggenhed. Lovbestemmelserne om kirkebyggelinjen finder du i Naturbeskyttelseslovens § 19.
Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må opføres højere end 8,50 m. Lokalplanen
fastlægger endvidere et friareal mellem Sejlflod Kirke og ny bebyggelse. Friarealet må ikke
bebygges og har bl.a. til formål at sikre, at ny bebyggelse i området ikke virker skæmmende på
kirken. Det vurderes derfor, at nærværende lokalplan er i overensstemmelse med kirkebyggelinjes
formål.

Oversigtsfoto af lokalplanområdet og 300 m kirkebyggelinje omkring Sejlflod Kirke.

Skovbyggelinje
Omkring skovarealet på toppen af Tofthøjen er der en 300 m skovbyggelinje. Lokalplanområdet er
delvist omfattet af skovbyggelinjen.
Inden for skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne,
master m.v.).
Beskyttelsen gælder for alle offentlige skove uanset størrelse, samt for private skove med et
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sammenhængende areal på over 20 ha.
Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde
skovbrynene som værdifulde levesteder for planter og dyr.
Realisering af lokalplanen forudsætter, at Miljøstyrelsen reducerer skovbyggelinjen.

Oversigtsfoto af lokalplanområdet og 300 m skovbyggelinje.

Fredede arealer
Indenfor lokalplanområdets nordlige område findes et fredet område ca. 0,6 ha, der er beskyttet iht.
Naturbeskyttelseslovens § 33-51. Området er også udpeget som beskyttet overdrev iht.
Naturbeskyttelseslovens § 3.
Lokalplanen fastlægger, at der ikke må ske ændringer i områdets tilstand.

Landbrugspligt
Der er landbrugspligt på den del af lokalplanområdet, der er i landzone, se Kortbilag 1. Der må
derfor ikke foretages ændringer af eksisterende forhold, før Landbrugsstyrelsen har godkendt, at
landbrugspligten ophæves for dette areal.
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Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med Geodatastyrelsens godkendelse af
matrikulære ændringer. Landbrugsstyrelsen kan i forbindelse med ophævelsen af landbrugspligten
stille betingelser i medfør af Landbrugsloven vedrørende jordens drift og/eller afhændelse af
ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom.

Jordforurening
Der er ved lokalplanens udarbejdelse ikke oplysninger om V1 og V2 jordforurening inden for
lokalplanområdet. Del af matr. nr. 10a Sejlflod By, Sejlflod, Gadekærsvej 2a, er områdeklassificeret.
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.
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.

Grundvandsbeskyttelse
Området er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og
indvindingsoplande til almene vandværker. Lokalplanområdets vestlige grænse støder dog op til et
område med særlige drikkevandsområde.
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Oversigtsfoto med lokalplanafgræsning samt grænse for område med særlige drikkevandsinteresser.

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

Støj
Der er i forbindelse med lokalplanens realisering udarbejdet en støjredegørelse for trafikstøj på
Tofthøjvej/Gadekærsvej. Rapporten viser, at ny bebyggelse kan overholde Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for støj ved boliger, såfremt bebyggelsen placeres med en afstand på 18
meter fra vejkant til Tofthøjvej/Gadekærsvej. Mertrafikken, der skal afvikles til
Tofthøjvej/Gadekærsvej forventes ikke at give anledning til overskridelser af Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for støj fra veje.

Spildevandsplan
Lokalplanområdet er omfattet af den gældende spildevandsplan, som udpeger lokalplanområdet til
"planlagt separatkloakeret".
Lokalplanområdet skal spildevandskloakeres og regnvand skal nedsives lokalt. Der skal derfor
udarbejdes et tillæg til den gældende spildevandsplan, der ændrer det planlagte kloakeringsprincip.
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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.
Matr. nr. 2a, 2al, 2am og 2an, Sejlflod By, Sejlflod
Tinglyst: 20.04.1989
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
Indhold: I den vestlige del af loalplanområdet - matrikel 2am - er der tinglyst et 10 m bredt
servitutbælte, der sikrer en gasledning. Inden for dette bælte må der ikke opføres bygninger eller
andre anlæg af blivende karakter samt plantes træer og buske med dybtgående rødder. Der må
endvidere ikke bores eller graves med mekaniske redskaber inden for bæltet uden forudgående
tilladelse fra ledningsejer.
Påtaleberettiget: Den til enhver tid værende ledningsejer
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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 boligformål i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse,
at området disponeres og udbygges med henblik på at fremhæve de eksisterende landskabstræk
og udnytte områdets udsigtskvaliteter,
at bebyggelse indpasses i det eksisterende terræn,
at skrænten mod Tofthøjvej/Gadekærsvej bevares,
at der etableres en sti langs toppen af skrænten,
at der udlægges areal til fælles ophold,
at der sikres gode stiforbindelser til Storvorde og Sejlflod
at området overføres til byzone,
at sikre vejadgang til området fra Tofthøjvej/Gadekærsvej og Kirkebakken.
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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
En del af lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt godkendte
lokalplan overføres landzonearealet, som er vist med skravering på Kortbilag 1, til byzone.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B, C, D, E og F som vist på Kortbilag 1 og 2.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse
Lokalplanområdets hovedanvendelse er boligformål.
Inden for delområde A og B må der etableres følgende:
Åben-lav boliger (fritliggende boliger på grunde på min. 700 m²)
Rekreative formål
Inden for delområde C, D og E må der etableres følgende:
Åben-lav boliger (fritliggende boliger på grunde på min. 700 m²)
Tæt-lav boliger (dobbelthuse, kædehuse, gårdhavehuse og lignende, herunder fritliggende
boliger på grunde under 700 m²)
Rekreative formål
Inden for delområde F må der etableres følgende:
Rekreative formål
Inden for de på Kortbilag 2 viste arealer med beskyttet natur må der ikke foretages andre indgreb i
områdets nuværende tilstand end foranstaltninger til fremme af beskyttelsesformålet.
Ad 3.1
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Grunde til åben-lav bebyggelse skal udstykkes med en størrelse på min. 700 m² og maks. 1.400 m²
(ekskl. andel i fællesarealer). Grunde til åben-lav bebyggelse må ikke videreudstykkes.
Områder til tæt-lav bebyggelse kan udstykkes til én eller flere storparceller. Storparcellerne kan
videreudstykkes, således at der er én bolig pr. grund.
Grunde til tæt-lav bebyggelse skal, hvis de udstykkes, have en størrelse på min. 150 m² og maks.
700 m² for hver boligenhed (ekskl. andel i fællesarealer).
Den principielle plan for arealdisponeringen er vist på Kortbilag 3 og 4, Illustrationsplan.

4.2 Tekniske og rekreative anlæg
Ejendomme til tekniske anlæg kan udstykkes, så grunden ikke er større end anlæggets sokkelflade
+ 1,0 m hele vejen rundt herom.
Ejendomme til rekreative anlæg og regnvandsbassin kan udstykkes som selvstændige ejendomme.

Side 32

Udkast

Lokalplan 8-1-103

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent for åben-lav maks. 30.
Bebyggelsesprocent for tæt-lav maks. 40
Bebyggelsesprocenten beregnes ud fra den enkelte parcels areal uden tillæg af andel i
fællesarealer.
Hvis delområde C, D eller E anvendes helt eller delvist til tæt-lav boligbyggeri, og der ikke foretages
udstykning heraf, beregnes bebyggelsesprocenten ud fra det pågældende grundareal fratrukket
fælles opholds- og parkeringsarealer samt veje og stier.

5.2 Etager og bygningshøjde
Ny bebyggelse må opføres i maks. 2 etager.
Bygningshøjden fastsættes til maks. 8,50 meter.
I dele af området er der så store terrænspring på de enkelte grunde, at de kan udnyttes til at bygge i
forskudte plan.
Ny bebyggelse kan dog også opføres i ét fuldt plan med mulighed for parterreplan. Et
parterreplan kan betegnes som et udnyttet kælderplan med niveaufri adgang til det lavest
beliggende terræn på grunden.

Ved grunde med terrænforskel på over 4,00 m fra højeste til laveste punkt skal der bygges i mere
end ét plan.

5.3 Bebyggelses placering
Åben-lav og sekundær bebyggelse i delområde A og B må ikke opføres nærmere vej- og naboskel
end 2,50 m.
Langs skov mod vest fastlægges en byggelinje 30,00 m fra skovbrynet. Bebyggelse skal placeres i
eller bag byggelinjen.
Øvrig åben-lav og tæt-lav bebyggelses placering reguleres af bygningsreglementet.
Ny boligbebyggelse må ikke opføres nærmere Tofthøjvej/Gadekærsvejs vejkant end 18,00 m jf. den
på Kortbilag 2 viste støjbyggelinje, medmindre det kan dokumenteres, at bebyggelsen overholder
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Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj.
Ad 5.3
Der er tinglyst deklarationsbælter omkring ledningsanlæg. Der henvises til afsnittet ”Servitutter” i
lokalplanens redegørelse, hvor der er nærmere redegjort for servituttens betydning for bygge- og
anlægsarbejder, beplantning mv.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Bebyggelses udseende, tæt-lav
Ny tæt-lav bebyggelse skal, inden for hvert af delområderne C, D og E, fremstå ensartet med
hensyn til bebyggelsesform, materialer og farver.

6.2 Facader
Facader på beboelsesbygninger skal udføres som murværk (blank, pudset eller vandskuret) eller
lignende. Op til halvdelen af bygningens samlede facadeareal kan udføres i andre materialer (andre
materialer omfatter også døre og vinduer).
Facader på beboelsesbygninger må også udføres i træ, såfremt bygningerne fremstår i en nutidig
arkitektur. Det betyder, at der ikke må opføres fx bjælkehuse, sommerhuslignende boliger eller
træhuse med krydsende hjørnesamlinger.
Facader på øvrig bebyggelse som garager, carporte, udhuse, skure, drivhuse og tekniske anlæg må
også udføres i andre materialer end nævnt ovenfor.

6.3 Farver
Facader skal fremtræde i materialernes naturlige farve, hvid, sort, jordfarver eller disse blandet med
hvid eller sort.
Ad 6.3
Definition på jordfarver: Jordfarver er varme nuancer af gul, rød, brun og grøn som de traditionelle
dodenkop og umbra. Jordfarver anses ikke for at være kraftigt i kuløren som eksempelvis
postkasserød, græsgrøn eller solsikkegul.

6.4 Taghældning
Tage skal være flade, med ensidig taghældning eller saddeltage med en hældning på maks. 45o.

6.5 Tagbeklædning
Til tagdækning må kun anvendes tagsten af tegl eller beton, tagpap, skifer, zink, matte metalplader
samt begrønnede tage (mos, sedum o.lign.).
Tage som ikke er flade, og som etableres med tagpap, skal etableres på trekantlister.

6.6 Solenergianlæg
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) skal integreres arkitektonisk i byggeriet og må ikke
medføre blændingsgener.

6.7 Skilte
Skiltning ved boliger må kun være i form af almindelig navne- og nummerskiltning.
Eventuel firmaskiltning må kun være i form af skilte opsat på mur ved indgangspartiet. Skiltet må
ikke være større end 30 x 30 cm.
Orienteringsskilte, herunder fælles oplysnings- og henvisningsskilte, skal udformes med henblik på
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at orientere og må ikke virke dominerende.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Fælles opholds- og friarealer, generelt
Der udlægges fælles opholdsarealer som vist i princippet på Kortbilag 2. Der skal laves en samlet
plan for, hvordan de forskellige opholdsarealer hænger sammen i et system af grønne
forbindelser. Der kan indenfor områderne etableres stier og faciliteter til leg og ophold samt
forskellige løsninger til håndtering/forsinkelse af regnvand, fx regnvandsbassin, grøfter og regnbede.
For områder med åben-lav bebyggelse skal der udlægges fælles opholdsareal svarende til min. 10
% af området.
For områder med tæt-lav bebyggelse skal der udlægges fælles opholdsareal svarende til min. 15 %
af området.
For hvert opholdsareal skal gælde, at det skal fremstå frodigt og grønt med plads til ophold,
rumdannende buskplantninger og mindst to træer. Træerne skal være hjemmehørende, kunne opnå
en højde på mindst 12 meter og fremstå med naturlig vækstform, uden topbeskæring.
De sammenhængende grønne arealer skal fungere som langsgående flora og faunapassage.
Regnvandshåndteringsløsninger skal indpasses de grønne arealers primære funktion til fremme af
rekreation og biodiversitet.
Beplantning skal skabe rumlig variation og understøtte lokalt hjemmehørende arter i området.
Ad 7.1
Område til håndtering af regnvand kan ikke medregnes som fælles opholdsareal for
lokalplanområdet.

7.2 Fælles opholds- og friarealer, delområde F
Delområde F skal fungere som et fælles rekreativt område for hele bebyggelsen.
Indenfor område F skal der etableres forskellige typer fælles opholdsarealer (legeplads,
siddepladser, bålplads, frugt eller bærplantage, kælkebakke etc.), som imødekommer efterspørgsel
fra forskellige aldersgrupper og brugergrupper. Der skal især tages højde for tilgængelighed.
Der skal etableres grupper af træer, der som fuldt udvoksede opnår en minimumshøjde på 12-15
meter. Træerne skal fremstå med naturlig kroneform og må ikke beskæres i toppen eller opstammes
mere, end at kronen udgør 2/3 af den samlede højde. Træerne skal tilpasses indkig til kirken.
Minimum halvdelen af delområdet skal fremstå med naturpræg.
Løsninger til forsinkelse af regnvandet kan indtænkes, hvis det understøtter den rekreative
oplevelse for området samt biodiversitet.
Delområde F må ikke anvendes til andre formål end de ovenfor beskrevne. Der kan placeres mindre
bebyggelse i område (fx skur til opbevaring af legeredskaber), som understøtter områdets primære
funktioner, såfremt bebyggelsen indpasses i landskabet. Derudover kan materialeoplag, bebyggelse
og parkering ikke tillades.
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Ad 7.2
Med naturpræg menes, at området plejes ekstensivt. Udtrykket skal være fritvoksende og
plejeniveauet skal være lavt. Området skal være til gavn for flora og fauna.

7.3 Terrænregulering
For hele lokalplanområdet gælder, at det eksisterende naturlige terræn så vidt muligt skal
bevares. Terrænet må ikke terrasseres. Det gælder både i forbindelse med byggemodning og ved
bebyggelse af den enkelte grund.
Vejanlæg skal i videst muligt omfang tilpasses eksisterende terræn. Der kan dog ske
terrænregulering af større arealer i forbindelse med etablering af vejanlæg. Der kan desuden
foretages de nødvendige terrænreguleringer i forbindelse med etablering af tekniske anlæg,
herunder regnvandsbassin og øvrig forsinkelse af regnvand.
Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at mindre tilpasninger udføres blødt afrundet op
mod eventuelle bygninger eller anlæg. Større tilpasninger skal ske med skråninger. Max. hældning
1:3.
Terrænregulering i skelbremmen (2,50 m fra skel) må foretages med en hældning på maks. 1:3.
Herudover må der ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/- 0,50 m uden tilladelse fra
Aalborg Kommune. Såfremt bebyggelse tilpasses terrænet (se pkt. 5.2), kan der foretages
yderligere regulering op til +/- 1,00 m i tilknytning til byggeriet.
Der må etableres støttemure i direkte tilknytning til byggeriet såfremt nødvendigt. Støttemure må
opføres i en højde på max. 1,00 m.
På stærkt skrånende terræn skal niveauforskelle optages i bebyggelsen.

7.4 Hegn og øvrig beplantning
Hegn i skel mod veje, stier, opholdsarealer og naboer skal være levende hegn i form af hæk. Hække
kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side med højst samme højde som den fuldt
udvoksede hæk, dog maks. 1,80 m.
Uanset ovenstående kan der ved tæt-lav bebyggelse etableres fast hegn mellem grundene i
forhaverne. Højden på hegn må maks. være 1,80 m. Der må ikke etableres hegn ud mod
boligvejene.
Øvrig beplantning (buske, træer mm.) højere end 2,50 m må ikke forefindes i en afstand af 2,50 m
fra skel.
Ad 7.4
Ved boligbebyggelser til åben-lav formål i område A, B, C og D er der fokus på at skabe åbne
områder med kig over engen, det åbne landskab og Limfjorden.
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Ved plantning af træer skal der tages hensyn til krones udstrækning ift. at friholde skelbremmen for
høj beplantning.

7.5 Fredede arealer
Arealer med beskyttet natur, som vist i princippet på Kortbilag 2, skal friholdes for al form for
bebyggelse, beplantning og terrænregulering.

7.6 Skrænt
Den på Kortbilag 2 viste skrænt og beplantning på skrænten skal bevares. Der må ikke foretages
indgreb i skrænten eller beplantningens nuværende tilstand andet end foranstaltninger til fremme af
skrænten og beplantningens tilstand. Det skal fortsat fremstå med naturpræg.
Der kan dog foretages de nødvendige indgreb i forbindelse med etablering af stier jf. Kortbilag 2
og pkt. 8.3.
Ad 7.6
Med naturpræg menes, at området plejes ekstensivt. Udtrykket skal være fritvoksende og
plejeniveauet skal være lavt.

7.7 Regnvandshåndtering
Overfladevand skal håndteres i nedsivningsgrøfter, regnbede og faskiner jf. pkt. 9.3.
Nedsivningsgrøfterne og regnbedene skal etableres som åbne vandløb, og brinkerne skal
begrønnes. Grøfterne og regnbedene må ikke hegnes, hvorfor de skal etableres med brinker med
en hældning på maks. 1:3.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgang skal ske fra Tofthøjvej/Gadekærsvej, Kirkebakken og matr. 2am, Sejlflod By, Sejlflod, i
princippet, som vist på Kortbilag 2.
Vejadgangen skal endvidere benyttes til betjening af landbrugsareal i den vestlige del af området.

8.2 Veje
Veje skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Stamvejene, som vist i princippet på Kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på min. 12,00 m og
anlægges med min. 6,00 m kørebane, et fortov på min. 1,50 m og græsrabat. Ved projektering skal
der, i det omfang det er nødvendigt, reserveres areal til regnvandsgrøft.
Interne boligveje, som vist i princippet på Kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på min. 11,50 m og
med en min. kørebredde på 5,50 m, et fortov med en bredde på min. 1,50 m og græsrabat. Ved
projektering skal der, i det omfang det er nødvendigt, reserveres areal til regnvandsgrøft.
For enden af blinde veje skal der være vendemulighed for en 12 m lastbil.
Ad 8.2
Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver 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 Stier
Stier skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 2.
Stisystemet skal sikre sammenhæng i lokalplanområdet og skal kobles op på det eksisterende stinet
i Storvorde ved Tofthøjvej.
Hovedstier skal udlægges med en bredde på min. 4 meter og anlægges med en bredde på mindst 2
meter med rabat i hver side. Stien skal anlægges med fast belægning som fx. belægningssten eller
asfalt.
Rekreative stier, som vist på Kortbilag 2, kan anlægges som trampesti eller anlægges med et
permeabelt naturmateriale, som fx. stenmel, grus eller flis.
Hovedstier, som etableres langs skrænten jf. pkt. 7.5 og Kortbilag 2, skal så vidt muligt indpasses i
eksisterende terræn, så unødvendige indgreb i skrænten undgåes.
Ad 8.3
Med "i princippet" menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af stiforløbet.
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8.4 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
2 parkeringspladser pr. bolig ved åben-lav.
1,5 parkeringspladser pr. bolig ved tæt-lav.
Parkering til åben-lav bebyggelse skal placeres på egen grund.
Parkering til tæt-lav bebyggelse kan placeres på egen grund, som fælles parkering eller som en
kombination af fælles og parkering på egen grund.
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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.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. den gældende 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
Overfladevand fra veje og fortove håndteres i nedsivningsgrøfter og faskiner ved siden af stamveje
og boligveje jf. pkt. 8.2. Den samlede LAR-løsning skal kunne håndtere en 50 års hændelse.
Overfladevand fra private grunde skal håndteres indenfor skel for hverdagsregn, dvs. for en 10 års
regnhændelse. Løsningen for tag- og overfladevand på privat grund kan være regnbede med
nedsivning eller faskine.
Der skal etableres et regnvandslaug for området. Regnvandslauget skal forestå vedligehold af
fælles anlæg til lokal håndtering af regnvand.
Ad 9.3
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeable belægning, spejlbassiner mv.

9.4 Affald
Ved projektering af samlede tæt-lav bebyggelser skal der indtænkes affaldsløsninger. Den enkelte
løsning skal tilpasses bebyggelsen med plads til opbevaring og transport, men kan udformes på
forskellige måder.
Ved tæt-lav bebyggelse skal der indrettes et område til fælles opsamling af genanvendelige
materialer, som fx papir/pap, metal/plast og glas.
Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
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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
Solenergianlæg (fx. solfangere og solceller) kan opsættes, såfremt det sker under hensyntagen til
bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg skal opsættes på eller integreres i tagflader eller facader og
må ikke medføre blændingsgener.
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
Der er i forbindelse med lokalplanens realisering udarbejdet en støjredegørelse for trafikstøj på
Tofthøjvej/Gadekærsvej. Rapporten viser, at ny bebyggelse kan overholde Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for støj ved boliger, såfremt bebyggelsen placeres med en afstand på 18
meter fra vejkant til Tofthøjvej/Gadekærsvej. Mertrafikken, der skal afvikles til
Tofthøjvej/Gadekærsvej forventes ikke at give anledning til overskridelser af Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for støj fra veje.
Lokalplanen fastlægger støjbyggelinje, som vist i princippet på Kortbilag 2. Arealet mellem
støjbyggelinjen og Tofthøjvej/Gadekærsvej må ikke anvendes til støjfølsomme formål såsom
boligbebyggelse og opholdsarealer.
Ad 10.1
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved
målinger eller beregninger.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Der skal oprettes én grundejerforening for lokalplanens område med medlemspligt for samtlige
grundejere. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune.
Grundejerforeningen har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealerne, herunder fælles
opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles parkeringsarealer og eventuel støjafskærmning mod
Tofthøjvej/Gadekærsvej mv.

11.2 Opgaver
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, belysning,
fællesanlæg, stier og støjskærm. Drift og vedligeholdelse af veje og stier omfatter tillige renholdelse,
snerydning og glatførebekæmpelse samt afvanding, herunder vedligehold af rendestensbrønde og
lignende med tilhørende ledninger, der fører frem til offentlige regnvandsledninger.
Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til
foreningen.

11.3 Vedtægter
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Aalborg Kommune.

11.4 Oprettelse
Grundejerforeningen skal oprettes, senest når Aalborg Kommune kræver det.

11.5 Foreningens størrelse
Grundejerforeningen skal, hvis Aalborg Kommune kræver det, optage medlemmer fra tilgrænsende
områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende
områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser for ibrugtagning
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før:
Fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1.
Veje er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2.
Stier er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.3.
Hovedstien langs skrænten jf. pkt. 7.5 og 8.3 er etableret.
Parkering er anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
Bebyggelsen er tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning jf. pkt. 9.2.
Bygherre har redegjort for, at der kan laves en tilfredsstillende regnvandsløsning på området herunder dimensioner på LAR-anlæg mv., jf. pkt. 9.3.
Der er oprettet et regnvandslaug jf. pkt. 9.3.
Det er dokumenteret, at ny bebyggelse langs Tofthøjvej/Gadekærsvej overholder Miljøstyrelsens
gældende grænseværdier for støj jf. pkt. 10.1.
Grundejerforening er etableret jf. pkt. 11.1.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er delvist omfattet af eksisterende lokalplan 40-07-06 For et område i den vestlige
del af Sejlflod til erhverv, detailhandel og boligformål.
Eksisterende lokalplan 40-07-06 ophæves for den del, som er omfattet af nærværende lokalplan, i
forbindelse med byrådets endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 8-1-103.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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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.

15.8 Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af
bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan
ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske
afgrænsning og disponerering af området.
Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg
kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke
bindende.
Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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Kortbilag 3 - Illustrationsplan A

Kortet er ikke i målforhold.
Illustrationsplanen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
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Kortbilag 4 - Illustrationsplan B

Kortet er ikke i målforhold.
Illustrationsplanen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
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29.1.2019

Udkast

Lokalplan 8-1-103

Øvrige sagsbilag
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner bliver der ofte lavet baggrundsmateriale, hvor kun
dele eller konklusionen bliver brugt i selve lokalplanen. Det kan fx være støjberegninger,
geotekniske rapporter eller skyggediagrammer.
Herunder kan du se noget af det baggrundsmateriale, der er produceret til denne lokalplan.
Det er vigtigt at understrege, at bilag herunder IKKE er en del af lokalplanen. De ligger som en
service til læseren, da vi løbende vil forbedre de muligheder, du har for at hente oplysninger om
lokalplaner og deres tilblivelse.
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1

VURDERING AF STØJFORHOLD

1.1 Indledning
I forbindelse med projektering af et boligområde ved Tofthøjen – Storvorde har Ålborg Kommune bedt om en redegørelse for vejstøjens påvirkning af projektområdet.
Der findes ingen lokalplan for projektområdet, men området er jf. kommuneplanen 8.1.B2 udlagt til boligområde /1/.
Udgangspunktet for den nye lokalplan er, at der skal være en blanding af
parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse. Projektområdet er afgrænset af Gadekærsvej (lille landevej ved byområde) mod øst og Kirkebakken (grusvej).
Projektområdet fremgår af figur 1.1.
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Gadekærsvej

Figur 1 Projektområdet

2
OMRÅDETS KARAKTERISTIK
Områdets karakteristik er beskrevet ud fra prospektet ”17-033 Tofthøjen Storvorde_Situationsplan og boliger_9.1.2018_lille” udarbejdet af Krogh Arkitektur.
Af bilag 1 ses et tværsnit af det projekterede område. Det fremgår at terrænet fra
øst mod vest skråner opad. Ved Tofthøjvej er koten ca. 6 – 10 m DVR90 og ved
den vestlige del af projektområdet er terræn koten ca. 40 m DVR90.
Projektområdet er ”groft set” opdelt i 2 plateauer, der er adskilt af en ca. 10 meter
høj skråning. Plateauernes inddeling fremgår af bilag 1.
På plateau 1, langs Gadekærsvej, er der projekteret boliger, hvor den mindste afstand fra vejen til nærmeste boligfacade er ca. 10 meter. Imellem vej og facade er
der ikke projekteret beplantning der kan forventes at have effekt på støjens udbredelsesforhold.
På plateau 2 er Gadekærsvej ca. 31 meter fra boligerne og er placeret i den nordlige del af projektområdet.
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I den sydlige del af plateau 2 befinder boligfacaden sig ca. 20 meter fra Kirkebakken. Kirkebakken er en grusvej der leder ind til ca. 5 gårde.
2.1 Trafik i området
Ålborg Kommune har leveret tælledata for Tofthøjvej og Gadekærsvej (imellem vejene Hassinghaven og Leukoniavej). Tællingerne gælder årsdøgnstrafikken for totaltrafikken. Tælledata inkluderer ikke trafiksammensætningen over et døgn og der
er hertil anvendt vejledende værdier jf. Miljøstyrelsen retningslinjer /3/.
Syd for projektområdet er Kirkebakken, hvor der ikke foreligger tælledata. Da der
er tale om en lille stikvej, primært med grusbelægning, vurderes trafikken på denne
vej at være så lav, at trafikken ikke har betydning for den samlede støjpåvirkning
fra vejene ind i projektområdet.
Tælledata og projektområdet fremgår af figur 2 og er vedlagt i bilag 2.

Figur 2 Figur modtaget af Ålborg Kommune, som viser trafiktal på omkringliggende veje. Projektområdet
er markeret med rød firkant.
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Tælledata opdelt på køretøjskategorier og dag-, aften- eller natperioden fremgår af
tabel 2.1 for Gadekærsvej, som er vejen der løber langs med projektområdet i
nord-syd gående retning. Tælledata for den pågældende vej er fra 2016 og er derfor fremskrevet med 1% pr. år til hhv. 2018 og 2028, som ifølge Vejdirektoratet er
praksis for fremskrivning af trafikken.
Trafikstøj beregnes og vurderes med indikatoren Lden, som er det gennemsnitlige
støjniveau over et døgn efter der er tildelt et tillæg til det fysiske støjniveau i aftenog nattetimerne. Tillægget svarer til den større gene man vil opleve af støjen aften
og nat pga. behov for hvile.
Tabel 2.1 Trafiksammensætningen for Gadekærsvej. Køretøjskategorierne er hhv. person og varebiler
(1), sololastbil og bus (2) samt lastbil m. hænger og sættevognstog /3/.

Vej

ÅDT

Køretøjskategori
Dag
1

2

Aften
3

Nat

1

2

3

1

2

3

1097

88

15

117

0

0

132

15

0

1615*

1211

98

16

129

0

0

145

16

0

vej 2018

1462*

– 2028

Gadekærsvej

Gadekærs-

Andre landeveje, trafikvej og lokalvej i by /3/

*Tælledata i 2016 (1433 ÅDT) er tillagt 1% trafikstigning pr. fremskrevne år, som anvist af Vejdirektoratet
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2.2 Grænseværdier
Der findes vejledende grænseværdier for vejstøj i boligområder, som også
gælder udendørs opholdsarealer, med tilknytning til boligerne. Grænseværdien for støj fastsættes på baggrund af en genepåvirkning /2/.
Grænseværdierne for vejstøj fremgår af tabel 2.2.
Tabel 2.2 Miljøstyrelsens grænseværdier for vejstøj /2/.

Type af Støj

Grænseværdi, boligområde inkl.
udendørs opholdsarealer. LDEN

Grænseværdi, udendørs arealer

58 dB

Grænseværdi, indendørs (åbne

46 dB

vinduer)
Grænseværdi, indendørs (luk-

33 dB

kede vinduer)

3
STØJUDBREDELSE, OVERSLAG
Der er foretaget overslagsberegninger for at redegøre for støjen ved de boliger der
ligger nærmest ved vejen og dermed er mest udsat for trafikstøjen. Der er lavet
overslagsberegninger for støjudbredelsen i relation til afstanden af vejen. Resultaterne fremgår af tabel 3.1.
3.1 Forudsætninger for overslag
Overslagsberegninger er udført i softwareprogrammet N2kR Type Cases 1.1 (opdateret februar 2012), som anvist af Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet /3/.
Programmet kan anvendes til at beregne trafikstøj i typetilfælde og støjens reduktion i afstand fra vejkanten. Programmet tager ikke højde for terrænets forløb.
Som forudsætning er anvendt de tidligere anførte trafiktal i tabel 2.2, en hastighed
på 50 km/t jf. hastighedsbegrænsningen på vejstrækningen samt en standard vejbelægning (SMA16). Samtlige parametre for overslagsberegningen fremgår af bilag 3 for hhv. eksisterende forhold (2018) og fremskrevet 10 år (2028).
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3.2

Støjens udbredelse over afstande og påvirkning af det projekterede
område
Af tabel 3.1 ses overslag for støjudbredelsen fra Gadekærsvej ind mod det projekterede boligområde.
Tabel 3.1 Overslag over vejstøj fra Gadekærsvej for hhv. år 2018 og år 2028, relativt til afstanden fra
vejen.

Vej

Gade-

Støjbelastning ift. afstand fra Tofthøjvej, LDEN

Grænseværdi /2/

10 m

18m

20m

30m

61,8 dB

57,6 dB

56,8 dB

53,2 dB

58 dB

62,1 dB

58,0 dB

57,2 dB

53,6 dB

58 dB

kærsvej
2018
Gadekærsvej
2028

Af tabel 3.1 ses det, at vejstøjen fra Gadekærsvej vil overskride grænseværdien 58
dB i en afstand op til 18 meter fra vejen på udendørs arealer.

4
SAMLET VURDERING
Trafikken på Gadekærsvej medfører trafikstøj, som i op til 18 meter fra vejkanten er
over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj ved boliger. Når den udendørs grænseværdi for støj er overholdt, er grænseværdien samtidig overholdt indendørs med og uden lukkede vinduer.
I overslagsberegningen er der ikke taget højde for terrænets forløb mellem vejkant
og boligområdet. Det vurderes derfor konservativt at de projekterede boliger inkl.
udendørs opholdsarealer, der ligger i første række for Gadekærvej, skal projekteres i min. 18 meters afstand fra vejen af støjhensyn. Hvis boligerne placeres tættere på vejen, skal der indarbejdes støjreducerende tiltag i projektet, som kan være
opsætning af hegn mod vejen eller støjreducerende vinduer mv. Effekten af støjreducerende tiltag kan dokumenteres med en beregning i SoundPLAN, hvor støjudbredelsen beregnes præcist i en 3D model, som skitserer det konkrete projekt. I en
sådan model vil terrænets betydning for støjudbredelsen være inkluderet.
Forud for at en byggetilladelse meddeles, kan myndigheden stille krav om at disse
konkrete støjberegninger udføres, som dokumentation for at grænseværdierne for
støj er overholdt i projektområdet.
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Bilag 2

Mastra

Opregnede/Aggregerede resultater

Side

Alle for ét snit, ét år
Målested

16884301

Gadekærsvej

Bestyrer

851

Aalborg

Vej

8371688-0

Gadekærsvej

Lokalitet

0/553

Løgtagervej / Leukoniavej

RetningSpor

T

Total trafik

Køretøjsart

MOTORKTJ

Motorkøretøjer

Årstal

2016

(Perioder 18.08.2016-26.08.2016)

40

km/t

1 af 1

Udskr.

05.12.2017 10:13

Kommentar
Hast. grænse
Tid

Værdi Beskrivelse
1.433 Årsdøgnstrafik ÅDT (beregnet gennemsnit af døgntrafik på årsbasis)
1.596 Hverdagsdøgntrafik HDT (beregnet gennemsnit af hverdagsdøgndtrafik på årsbasis)
1.211 Julidøgnstrafik JDT (beregnet gennemsnit af døgntrafik i juli)
BO-ARB Trafiktype (Bolig-arbejdssted)
8,0 Antal talte dage
43 Æ10HØJ beregnes med nye faktorer for 2016 data og frem
22 Æ10LAV beregnes med nye faktorer for 2016 data og frem
5,4 Procent køretøjer over 5,80m - Lastbil-procent
77 Lastbil årsdøgnstrafik

07:30
15:10
25/08 15:00

98 Morgenspidstime - gennemsnitlig største time mellem 6 og 10 - stattidspunkt
173 Aftenspidstime - gennemsnitlig største time mellem 14 og 18 -starttidspunkt
189 Største time - vises som dato efterfulgt af start-klokketime
44,0 Gennemsnitshastighed
43,9 Hverdags-gennemsnitshastighed
71,6 Procent over hastighedsbegrænsningen
19,5 Procent over hastighedsbegrænsningen+10km/t
1,9 Procent over hastighedsbegrænsningen+20km/t
36,3 15% fraktil - hastigheden, som 15% af køretøjerne kører under
51,8 85% fraktil - hastigheden, som 85% af køretøjerne kører under

Måned

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

Månedsdøgn

1.526

Hverdagsmånedsdøgn

1.626

Talte dage

,0

,0

,0

,0

,0

,0

,0

8,0

sep

okt

nov

dec

,0

,0

,0

,0

Mastra

Opregnede/Aggregerede resultater

Side

Alle for ét snit, ét år
Målested

81463401

Tofthøjvej nr. 38

Bestyrer

851

Aalborg

Vej

8378146-0

Tofthøjvej

Lokalitet

0/975

Hassinghave / Vigen

RetningSpor

T

Total trafik

Køretøjsart

MOTORKTJ

Motorkøretøjer

Årstal

2009

(Perioder 28.10.2009-04.11.2009)

50

km/t

1 af 1

Udskr.

05.12.2017 10:18

Kommentar
Hast. grænse
Tid

Værdi Beskrivelse
2.479 Årsdøgnstrafik ÅDT (beregnet gennemsnit af døgntrafik på årsbasis)
2.850 Hverdagsdøgntrafik HDT (beregnet gennemsnit af hverdagsdøgndtrafik på årsbasis)
2.083 Julidøgnstrafik JDT (beregnet gennemsnit af døgntrafik i juli)
BO-ARB Trafiktype (Bolig-arbejdssted)
7,5 Antal talte dage
122 Æ10HØJ beregnes med nye faktorer for 2016 data og frem
85 Æ10LAV beregnes med nye faktorer for 2016 data og frem
8,8 Procent køretøjer over 5,80m - Lastbil-procent
218 Lastbil årsdøgnstrafik

07:00

250 Morgenspidstime - gennemsnitlig største time mellem 6 og 10 - stattidspunkt

15:00

323 Aftenspidstime - gennemsnitlig største time mellem 14 og 18 -starttidspunkt

03/11 15:00

357 Største time - vises som dato efterfulgt af start-klokketime
45,1 Gennemsnitshastighed
44,2 Hverdags-gennemsnitshastighed
33,5 Procent over hastighedsbegrænsningen
8,2 Procent over hastighedsbegrænsningen+10km/t
1,5 Procent over hastighedsbegrænsningen+20km/t
31,5 15% fraktil - hastigheden, som 15% af køretøjerne kører under
57,3 85% fraktil - hastigheden, som 85% af køretøjerne kører under

Måned

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

,0

,0

,0

,0

,0

,0

,0

,0

,0

3,5

4,0

,0

Månedsdøgn
Hverdagsmånedsdøgn
Talte dage

Mastra

Opregnede/Aggregerede resultater

Side

Alle for ét snit, ét år
Målested

81464301

Tofthøjvej, Storvorde

Bestyrer

851

Aalborg

Vej

8378146-0

Tofthøjvej

Lokalitet

0/415

Rødhøjvej /Søndermarken

RetningSpor

T

Total trafik

Køretøjsart

MOTORKTJ

Motorkøretøjer

Årstal

2015

(Perioder 08.04.2015-15.04.2015)

40

km/t

1 af 1

Udskr.

05.12.2017 10:16

Kommentar
Hast. grænse
Tid

Værdi Beskrivelse
3.255 Årsdøgnstrafik ÅDT (beregnet gennemsnit af døgntrafik på årsbasis)
3.560 Hverdagsdøgntrafik HDT (beregnet gennemsnit af hverdagsdøgndtrafik på årsbasis)
2.744 Julidøgnstrafik JDT (beregnet gennemsnit af døgntrafik i juli)
BO-ARB Trafiktype (Bolig-arbejdssted)
7,0 Antal talte dage
61 Æ10HØJ beregnes med nye faktorer for 2016 data og frem
33 Æ10LAV beregnes med nye faktorer for 2016 data og frem
3,7 Procent køretøjer over 5,80m - Lastbil-procent
122 Lastbil årsdøgnstrafik

07:00

332 Morgenspidstime - gennemsnitlig største time mellem 6 og 10 - stattidspunkt

15:00

422 Aftenspidstime - gennemsnitlig største time mellem 14 og 18 -starttidspunkt

13/04 15:00

455 Største time - vises som dato efterfulgt af start-klokketime
41,6 Gennemsnitshastighed
41,2 Hverdags-gennemsnitshastighed
59,1 Procent over hastighedsbegrænsningen
10,8 Procent over hastighedsbegrænsningen+10km/t
1,0 Procent over hastighedsbegrænsningen+20km/t
34,6 15% fraktil - hastigheden, som 15% af køretøjerne kører under
48,9 85% fraktil - hastigheden, som 85% af køretøjerne kører under

Måned

jan

feb

mar

apr

Månedsdøgn

3.430

Hverdagsmånedsdøgn

3.734

Talte dage

,0

,0

,0

7,1

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

,0

,0

,0

,0

,0

,0

,0

,0

Bilag 3

Bilag 3
Overslagsberegning i N2kR for de eksisterende forhold – nuværende trafik på Gadekærsvej.

Overslagsberegning i N2kR for fremskrevne forhold – trafik på Gadekærsvej i år 2028.
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Kildebæk Aps og Elf Invest Aps - Tofthøjen, byggemodning

INDLEDNING
Et partnerskab bestående af 2 investorer, Kildebæk Aps og Elf Invest Aps er i gang
med udarbejdelse af en lokalplan for et nyt byggemodningsområde ved Tofthøjvej i
Storvorde på grænsen til Sejlflod.
Området er ca. 23,5 ha og indeholder ca. 150 byggegrunde og 3 områder til tæt/lav
bebyggelse.

Figur 1 Projektområdet i dag

Denne rapport beskriver, hvordan regnvand planlægges at blive håndteret i området.
Rapporten skal indgå i udarbejdelsen af den nye lokalplan og skal sikre, at der med den
nye bebyggelsesplan og lokalplan kan ske en hensigtsmæssig håndtering af overfladevand i området.
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EKSISTERENDE FORHOLD
1.1.

Nuværende planforhold
I dag benyttes området som landbrugsareal.
Området er optaget i spildevandsplanen som separatkloakeret planopland område og
ændring til spildevandskloakeret med nedsivning af regnvand kræver derfor et tillæg til
spildevandsplanen.

1.2.

Topografiske forhold
Som det fremgår af figur 2 til figur 4, så er terrænet for projektområdet meget kuperet,
flere steder med terrænhældninger på over 10 %.

Figur 2 Terrænet i projektområdet

Topografien haft haft afgørende betydning for udstykningens udformning, da der som
hovedregel ikke ønskes veje med længdefald over 50 ‰. I forbindelse med
planlægningen og projekteringen af LAR anlæg til håndteringen af regnvandet skal der
tages højde for de store længdefald, der vil komme på vejene i udstykningen.
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Figur 3 Længdeprofil terræn, nordlig stamvej

Figur 4 Længdeprofil terræn, sydlig stamvej.

1.3.

Jordbunds- og grundvandsforhold
DMR Geoteknik har i september 2018 foretaget jordbundsundersøgelser, grundvandspejlinger og nedsivningstest/infiltrationstest. Der er foretaget 10 boringer, se figur 5,
hvor der overvejende er fundet kalk under mulden. Dog viser 2 boringer sand.
Der er ikke konstateret tilstedeværelse af grundvandsspejl.
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DMR har desuden foretaget 4 nedsivningstest/infiltrationstest.

Figur 5 Placering af geotekniske boringer og nedsivningstest/infiltrationstest.

Infiltrationstest/nedsivningstest viste permeabiliteter på 4,3x10-5 – 6,2x10-4 m/s, og på
den baggrund vurderes det, at nedsivning af regnvand i faskiner kan foretages i hele
området.
Ifølge flere undersøgelser vil permabiliteten over tid nærme sig 1,2x10-5 m/s grundet en
naturlig tilklogning af overjord over tid. [Aalborg Universitet, 2012].
Det er valgt at benytte de laveste målte værdier af permeabilitet til brug i nedsivningsberegninger, da jordens sammensætning og struktur ikke kan beskrives som helhed,
men kun i punkter. Det forsigtige valg er derfor, at anvende den tilkloggede permeabilitet, 1,2x10-5 m/s, til grøft beregninger og laveste efter standarden målte værdier af DMR,
4,3x10-5 m/s, til faskine beregning. Som tidligere anført, findes der i området væsentligt
højere permeabiliteter (4,3x10-5 – 6,2x10-4 m/s), hvilket i praksis betyder, at de planlagte
nedsivningsløsninger flere steder kan håndtere større regnhændelser, end beregningerne viser.
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1.4.

Drikkevandsinteresser
Som det fremgår figur 6 (fra miljøportalen) grænser byggemodningsområdet op til et
område med særlige drikkevandsinteresser (OSD, mørk blå) og der er drikkevandsinteresser (lys blå) i selve byggemodningsområdet.

Figur 6 Drikkevandsinteresser. [Miljøportalen, 2018]

REGNVANDSHÅNDTERING, HVERDAGSREGN
I dette afsnit gennemgås forslag til håndtering af regnvandet i udstykningen. Beregninger og dokumentation er samlet i bilag 4.
1.5.

Vand fra veje m.v.
Alle veje planlægges udført med ensidigt fald med afledning til nedsivningsgrøfter ved
den lave side. Stamveje udføres med 12 m vejudlæg og boligveje med 11,5 m udlæg.
Beregninger af nedsivningskapaciteten tager udgangspunkt i en stamvej, hvor tværprofilet er vist i figur 7.

Figur 7 Tværsnit af vejopbygning. Alle mål i meter.

1.5.1

Nedsivningsgrøfter
Der er foretaget beregninger af nedsivningskapaciteten i nedsivningsgrøften. De mere
detaljerede forudsætninger kan ses i bilag 4.
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Permeabilitet
1,2x10-5 m/s

Gentagelsesperiode for
oversvømmelse [T=år]

Volumen
[m3]

Tømmetid
[timer]

1,7

5,7

4

Tabel 1 Resultat af beregning med LAR-regnearket fra spildevandskomiteen.

Som det fremgår af tabel 1 med resultat af beregningerne, kan nedsivningsgrøfterne
nedsive regnvand fra veje, fortove, indkørsler og rabatter svarende til en gentagelsesperiode på minimum 1,7 år.
Beplantningen i grøfterne anbefales at være som en engblanding fra Veg tech, da det
vil minimere driftsudgifterne, da engblanding kun behøves at bliver slået én gang årligt.
Ydermere henvises til Veg tech’s, jf. bilag 5, beplantnings anbefalinger for LAR-anlæg,
idet planterne heri er modstandsdygtige overfor bl.a. kraft regn og vejsaltning. Efterfølgende illustrationer viser de planlagte nedsivningsgrøfter.
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1.5.2

Faskine i kloakgrav
Tanken om at anvende udgravningen til spildevandsledningen til faskine, se figur 8 opstod ifm. de første screeninger af underbunden, da disse viste, at der sandsynligvis
kunne forventes kalk, hvilket understøttedes af erfaringerne fra landbrugsdriften på området.
Da den opgravede kalk ikke kan indbygges, så den opnår tilstrækkelig styrke til at der
kan bygges vej oven på, er det nødvendigt at udskifte det opgravede kalk med normalvis
sand, grus eller tilsvarende.
Det vil sige, at man jo faktisk får en faskine ”foræret” i hele vejens længde.

Figur 8 Tværsnit af vejopbygning med udnyttelse af gravegrav til faskine. Alle mål i meter.

Når nedsivningsgrøfternes kapacitet overskrides, vil der via rendestensbrønd med
sandfang og dykket afløb ske overløb til den planlagte faskine i kloakgraven.
Permeabilitet
4,3x10-5 m/s

Gentagelsesperiode for
oversvømmelse [T=år]

Volumen
[m3]

Tømmetid
[timer]

22

34,4

1

Tabel 2 Gentagelsesperiode for oversvømmelse af faskiner under vej ved forskellige permeabiliteter.
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Som det fremgår af tabel 2 med resultat af beregningerne, kan faskinen nedsive regnvand fra veje, fortove, indkørsler og rabatter svarende til en gentagelsesperiode på minimum 22 år.
Det er derfor overvejende sandsynligt, at systemet med en kombination af grøfter og
faskiner kan håndtere en 30 års hændelse i det færdige anlæg, da der i disse beregninger er foretaget konservative/forsigtige valg. Desuden er tømmetiden for faskinen kun
1 time, hvilket er tilstrækkeligt hurtigt til at koblede regnhændelser ikke vil have indflydelse på funktionen og frekvensen for oversvømmelse.
1.5.3

Vand fra grunde
Der er i bilag 3 desuden beregnet på størrelsen af en gængs faskine indenfor en byggegrund i byggemodningen. Eksemplet tager udgangspunkt i en faskine bygget af Qbic faskiner fra Wavin eller opbygget i sten (singels), hhv. porevolumen på 95% og 25%.
Faskinen kan udformes eller opdeles på forskellige måder efter behov. Tømmetiden af
begge typer faskiner er kort, hvorved koblede regnhændelser ikke vil have indflydelse
på frekvensen af oversvømmelser.
Permeabilitet
[m/s]

Porøsitet
[-]

Volumen
[m3]

Tømmetid
[timer]

4,3x10-5

0,25

31,0

2

4,3x10-5

0,95

11,9

6

Tabel 3 Længde af faskine indenfor byggegrund ved forskellig materiale.

REGNVANDSHÅNDTERING VED SKYBRUD
Når det regner mere end hvad LAR-anlæggene i byggemodningen er dimensioneret til
og jorden er vandmættet vil regnvand afstrømme på overfladen. En afbildning af en
sådan ekstremsituation ses på med de blå linjer for området i dag uden terrænændringer. Her er beregnet hvilken vej vand strømmer, hvis al vand afstrømmer på overfladen
uden nedsivning. Det ses, at regnvand inden der byggemodnes strømmer fra vest mod
øst til de lavere liggende områder nedenfor skråningerne.
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Figur 9 Naturlige strømningsveje på terræn inden byggemodningen. Det antages at al vand afstrømmer på
overfladen.

På efterfølgende figur 10 ses samme situation, men hvor der er lavet terrænændringer
svarende til vejene i byggemodningen. Når strømningsvejene rammer en vej, holdes
vandet inden for vejprofilet. Det ses det at regnvandet i ekstremsituationen stadig vil
strømme fra vest mod øst af samme tre hovedårer til det lavere liggende område mod
øst.

13 / 16

Kildebæk Aps og Elf Invest Aps - Tofthøjen, byggemodning

Figur 10 Strømningsveje på terræn efter der er foretaget terrænændringer ved vej projektering. Det antages
at al vand afstrømmer på overfladen.

På figur 11 ses det beregnede strømningsveje fra figur 10 indtegnet som vandveje på
arkitekttegningen til lokalplanen. Det ses, at når det regner ekstremt og LAR-anlæggene oversvømmer påvirkes byggegrundene minimalt. Dette scenarie vil statistisk set
udspille sig én gang hvert 22. år eller sjældnere, da det kræver at både nedsivningsgrøfter og faskinerne i vejen oversvømmes.
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Figur 11 Strømningsveje på terræn på udstykningsplan.

RESUME
På baggrund af screeninger samt nedsivningsundersøgelser ifm. geotekniske undersøgelser vurderes det, at der er stort nedsivningspotentiale i hele byggemodningsområdet.
Regnvandet fra veje i byggemodningsområdet Tofthøjen håndteres nedsivningsgrøfter
i den ene vejside med overløb til faskiner under vejen, hvor udgravning til spildevandsledning udnyttes. Denne løsning kan som minimum håndtere en 22 års regnhændelse
og sandsynligvis mere.
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Supplerende beregninger viser, at ved en hydraulisk ledningsevne på 7,3x10-5 m/s, vil
den foreslåede løsning til nedsivning af regnvandet kunne håndtere en 50 års hændelse.
Regnvand på private grunde håndteres i private regnbede med nedsivning eller faskiner. Denne løsning kan som minimum håndtere en 10 års regnhændelse.
Ved nedsivning skal man ansøge om tilladelse hos Aalborg Kommunes miljøafdeling.
Ved ekstremregn transporteres vandet på vejarealet herunder nedsivningsgrøfterne.
Vandvejene forløber således, at ekstremregn fra området afledes samme steder som
på nuværende tidspunkt.
FORMIDLING I LOKALPLANEN
Lokalplanen fastlægger bestemmelser for håndtering af overfladevand. Vejvand håndteres i nedsivningsgrøfter ved den ene side af vejen uden for belægningsarealet og faskine i kloakgraven under vejen. Overfladevand fra private grunde skal håndteres indenfor skel for hverdagsregn, dvs. for en 10 års regnhændelse. Løsningen for tag- og
overfladevand på privat grund kan være regnbede med nedsivning eller faskine.
Ved nedsivning skal man ansøge om tilladelse hos Aalborg Kommunes miljøafdeling.
Der skal etableres et regnvandslaug for området.
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