By- og Landskabsudvalget

Punkt 7.

Godkendelse af helhedsplan for omdannelsesbånd, syd for Nibevej, Frejlev
2018-090101
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender,
at skitse til Helhedsplan for omdannelsesbåndet i Frejlev syd for Nibevej, som er udarbejdet på
foranledning af BLF af konsulentfirmaet By+Land, lægges til grund for den videre planlægning
samt debat med borgerne i Frejlev, og
at lokalplaner for omdannelse af erhvervsområderne udarbejdes sideløbende med
byudviklingsplanen for Frejlev, med et overordnet indhold som beskrevet i Helhedsplanen.
Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen og Ole Risager var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Der sker meget i Frejlev. Tidligere er byen vokset kraftigt med store parcelhusområder, men nu er
aktiviteterne blevet koncentreret i de centrale dele af byen syd for Nibevej. I arbejdet med
byudviklingsplanen er det blevet afdækket, hvor kompleks planlægningen for omdannelse og udvikling i
båndet syd for Nibevej er. Dette fordi strukturen i området med de tidligere grusgrave, som
erhvervsområderne ligger i, er så afkoblet fra resten af byen, selvom de ligger helt op til bymidten.
For at kunne håndtere kompleksiteten er der blevet udarbejdet en helhedsplan for de arealer syd for Nibevej,
som i den kommende byudviklingsplan er udpeget til omdannelse / udvikling. Helhedsplanen er en
konkretisering af intentionerne i byudviklingsplanen, der er baseret på borgernes input og faglige
vurderinger.
Behovet for helhedsplanen er blevet endnu mere aktuelt, da private udviklere og grundejere har udarbejdet
projektforslag og ønsker igangsættelse af lokalplan for hver af de to erhvervsområder, som ligger helt
centralt i byen i de tidligere grusgrave. De to projektområder er markeret med gul på nedenstående kort.
Afgrænsningen for helhedsplanen er markeret med orange.

Projektområderne er markeret med gul. Grundejer står med hvid.

Helhedsplanen omfatter et område på 27,8 ha med 6 forskellige grundejere. Det er et stort område og
udvikling / omdannelse af det enkelte projektområde påvirker den omkringliggende by.
I de to aktuelle projektområder er der tre forskellige grundejere, som alle har planer for afvikling af
erhvervsaktiviteterne.

Lokalplanlægning i projektområderne udarbejdes under hensyntagen til følgende forhold:
 Der er aktiv industri med miljøpåvirkning på begge arealer og ingen fastsat tidsplan for afvikling.
 Eksisterende trafikale udfordringer på Nibevej og Svenstrupvej, som vil blive forstærket ved
omdannelsen af områderne.
 Hvis der skal skabes gode forbindelser på tværs af projektområderne, så skal skrænten mellem de
to områder delvist fjernes. På nuværende tidspunkt fungerer skrænten som afskærmning i forhold til
fx støj.
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Byudviklingsplanen er stadig under udarbejdelse, hvorfor de ændrede kommuneplanrammer ikke
har været i høring. Det anbefales, derfor at der afholdes borgermøde, hvor helhedsplanen
præsenteres for at sikre at borgerne i Frejlev er med i den løbende dialog om byens fremtid.

For at holde gang i den positive udvikling i Frejlev indstiller By- og Landskabsforvaltningen, at lokalplanerne
for projektområderne udarbejdes parallelt med byudviklingsplanen med udgangspunkt i Helhedsplanen.
De andre arealer i helhedsplanen forventes lokalplanlagt efter vedtagelse af byudviklingsplanen.
Tegnestuen By+Land har på vegne af By- og Landskabsforvaltningen udarbejdet en helhedsplan for hele
omdannelsesbåndet i Frejlev, som viser, hvordan arealerne kan bebygges og de fælles interesser i byen kan
sikres.
Vedlagt som bilag er Helhedsplanen, som By- og Landskabsforvaltningen har fået udarbejdet, samt de to
projektforslag.
Link til digitale planer
Lokalplan 6-3-108
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Oversigtskort

Formål
Formålet med helhedsplanen er at illustrere, hvordan omdannelse af erhvervsarealerne kan ske på en
hensigtsmæssig måde, således at der skabes sammenhæng i strukturerne på tværs af byen.
Landskabet i de tidligere grusgrave, som projektområderne ligger i, skaber nogle særlige forudsætninger for
planlægningen med høje stejle skrænter, som er svære at udnytte. Dette har været en forudsætning bl.a. for
den foreslåede bebyggelsestæthed i Helhedsplanen, som viser disponering af området med forskellige
boligtyper, placering af stier og veje, prioriterede forbindelser og tilpasning af terrænet. Helhedsplanen ses
herunder og som bilag.
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Helhedsplan for omdannelsesbåndet i Frejlev udarbejdet af tegnestuen By+Land for Aalborg Kommune.
Konceptet for Helhedsplanen er, at trække det omgivende skovlandskab ind i byen og etablere
stiforbindelser på tværs af båndet for at skabe sammenhæng mellem boliger, grønne områder, skole,
indkøbsmuligheder og offentlig transport.
Den nuværende opdelte struktur i byen skal delvis nedbrydes ved bearbejdning af terræn og beplantning, så
de positive kvaliteter forstærkes, dog uden at slette de kulturhistoriske spor, som landskabet afspejler.
Bebyggelsens højde og tæthed er tilpasset byens skala og landskabet, så der kan skabes kvalitetsfyldte
byrum og boliger.
I Helhedsplanen er vist både tæt-lav, åben-lav og etageboliger.
De væsentligste intentioner i helhedsplanen er:
Bebyggelsestæthed
I det videre lokalplanarbejde skal tætheden analyseres med henblik på, at sikre at kvaliteten af bymiljøet ikke
forringes gennem en for høj bebyggelsesprocent.
Bygningshøjde
Bebyggelse skal ikke bygges højere end 3 etager. Dog med mulighed enkelte steder for punktvis højere
bebyggelse.
Stiforbindelse
Der skal etableres prioriterede stiforbindelser på tværs af projektområderne både i retning nord-syd og østvest.
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Vejadgang
Eksisterende vejadgange til Nibevej og Svenstrupvej fastholdes.
Behov for signalanlæg ved Frejlev Skolevej og Svenstrupvej undersøges.
Krydsningsmuligheder for bløde trafikanter over Nibevej og Svenstrupvej skal forbedres.
P-norm
Den gældende P-norm fastholdes, medmindre projekterne udformes med særligt fokus på at fremme
delebilsordning og cyklisme. I så fald kan normen reduceres lidt.
Udformning af parkering
Parkering planlægges på terræn.
Proces
Det anbefales, at der udarbejdes en lokalplan for hver er de to projektområder.
Lokalplanerne udarbejdes sideløbende med byudviklingsplan. Endelige vedtagelse af lokalplanerne kan først
ske efter, at byudviklingsplanen for Frejlev er endeligt vedtaget.
Der har været afholdt fordebat for byudviklingsplanen fra den 16. marts til den 20. april 2017, hvor borgerne i
Frejlev bød ind med deres holdninger angående bl.a. omdannelsen af erhvervsområderne og byens
fremtidige udvikling. Der har siden været løbende dialog med Frejlev Samråd og projektudviklerne.
Det foreslås at der afholdes et borgermøde om Helhedsplanen for omdannelsesbåndet for at samtlige
borgere inddrages optimalt i den videre proces.
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Bilag:
Helhedsplan for omdannelsesba°nd i Frejlev - By+Land
Projektforslag - FC Beton-grunden - Bjørk og Maigård
Projektforslag - Saga Wood / S. D. Kjærsgaard-grunden - Henning Larsen Architects
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