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Startredegørelse
Tech College, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, Vejgård

Hvad er en startredegørelse?
En startredegørelse er den officielle igangsætning af lokalplanarbejdet. Startredegørelsen, som forelægges
By- og Landskabsudvalget, beskriver i korte træk det konkrete projekt eller den problemstilling, der ligger til
grund for, at en bygherre har ønsket at få udarbejdet en lokalplan.
I den politiske drøftelse kan der være en stillingtagen til eksakte problemstillinger, eller det kan fastsættes,
hvilke særlige intentioner, opmærksomhedspunkter eller fokusområder, der er for netop denne plan.
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Afgrænsning af lokalplanområdet. Luftfoto optaget 2012.
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Baggrund
Tech College Aalborg er spredt over flere lokaliteter i Aalborg, hvilket er
uhensigtsmæssigt i forhold til at sikre en ordentlig drift. Skolen ønsker
at styrke sin organisation ved at skære ned i antallet af lokaliteter og
samle flere uddannelser på campusområdet på Rørdalsvej og Øster Uttrup Vej.

Tech College, Øster Uttrup Vej

Tech College, Rørdalsvej

Samtidig skal skolen konstant agere på de krav som erhvervsskolerne
i Danmark bliver pålagt. Dette forhold kræver blandt andet, at der skal
være optimale muligheder for at forandre bygningsmassen. For eksempel stiller den nye skolereform krav om ændret undervisningsform,
hvilket medfører at der skal være tilbud om fysisk aktivitet som en del
af skoleskemaet og længere undervisningsdage.
Begge de ovennævnte forhold udløser et behov for en udbygning af
den eksisterende bygningsmasse. Tech College Aalborg og Kærsgaard
og Andersen Arkitekter og Ingeniører har derfor udarbejdet en masterplan for udvikling af campusområdet på Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej.
Masterplanen synliggør eksempler på forandrings- og udvidelsesmuligheder på arealerne. Planen kan ikke gennemføres indenfor rammerne
i det gældende plangrundlag, derfor ønskes der udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan som kan indeholde masterplanens visioner.
Det er primært bebyggelsesprocenter og bygningshøjder der ønskes
forøget væsentligt.
De fremtidige aktiviteter på områderne, vil være undervisningsaktiviteter indenfor erhvervsuddannelserne. En vekselvirkning af undervisning
og værkstedsarbejde for en mangfoldighed af uddannelsesretninger.

Bro over kridtsvinget

Lokalplanområdet
Tech College - eks bygningsmasse
Parkeringsareal

Ny udvidelse til skolehjemmet
Tech College - eks bygningsmasse

Primær parkering
Midlertidig parkering
Aalborg Erhvervskollegium
Nuværende hovedindgang

3D model af lokalplanområdet. Tech College Aalborgs campusområde på Øster Uttrupvej og Rørdalsvej og den eksisterende
samlede bygningsmasse.
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Lokalplanområdet har et areal på ca. 22,5 ha., og det omfatter Tech
College Aalborgs campusområde på hhv. Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej
samt et rekreativt grønt område med en stiforbindelse over Kridtsvinget der forbinder de to adresser.
Campusområderne rummer flere forskellige uddannelser blandt andet
HTX, EUX og erhvervsuddannelser indenfor byggeri, medieproduktion,
ernæring og sundhed m.m. samt et skolehjem.
Aalborg Erhvervskollegium.

I det rekreative grønne område ligger den selvejende institution Aalborg Erhvervskollegium.

Oplæg til Masterplan
Masterplanen beskriver de overordnede visioner for den samlede udvikling af Tech College Aalborg på adresserne Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej og en styrkelse af sammenhængen mellem de to områder på tværs
af Kridtsvinget. Derudover vises et konkret eksempel på en mulig udvikling af bygningsmassen på hhv. Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej.

Bygge ovenpå eller henover
eksisterende bebyggelse

Erstatning af eksisterende bygninger med nye i flere etager

Ny ekspressiv bygningsprofil
mod ankomstområde

Skabe kontakt mellem bebyggelse og ankomstområde

Skitserne ovenfor er et uddrag fra
masterplanen som illustrerer principper for, hvordan campusområdet
på Øster Uttrupvej kan udbygges,
og der kan skabes en ny profil for
området.

3D-visualisering med et konkret
eksempel på en fremtidig udbygning af campusområdet på Øster
Uttrup Vej.
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Eller en kombination heraf

Løse behov for parkeringspladser i p-hus og på fladen.
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3D-visualisering med et konkret
eksempel på en fremtidig udbygning af campusområdet på Rørdalsvej.

Udover at afdække muligheder for en fysisk udbygning af den eksisterende bygningsmasse, er det Tech Colleges intention med masterplanen, at den blandt andet skal anvendes som styringsredskab til, at
udvikle en ny identitet - ”Tech Future” - erhvervskolernes ”State of
the art”. Herunder ønskes at indtænke og synliggøre en bæredygtig og
grøn profil.

Sammenhængen mellem campusområdet på Øster Uttrup Vej og
Rørdalsvej ønskes styrket, gennem
opgradering og landskabelig bearbejdning af det rekreative grønne
område og broforbindelsen over
Kridtsvinget.

Konkret ønskes bebyggelsesprocenten hævet fra 40 til 70 procent. Og
der ønskes mulighed for at opføre bygninger som er højere end de 2
etager der gives mulighed for i det gældende plangrundlag. I masterplanen, er vist eksempler på ny bebyggelse fra 2 til 7 etager.
Planen tænkes realiseret over en længere årrække efterhånden som
der opstår behov for at udvide campusområdet med ny bebyggelse.
I forlængelse af masterplanen har COWI udarbejdet et teknisk notat for
Tech College, der viser, at det vil være en forudsætning for realisering
af masterplanen at udbygge vejkrydsene ved Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej, hvorfra der er adgang til Tech College (se side 8 "Trafikforhold
og frivillig udbygningsaftale").

Eksisterende planer og bindinger
Kommuneplan og byplanvedtægt
4.9.R1

4.9.B1

4.9.I2

4.9.O1
4.9.I1

1.4.I1

4.9.H2

Rammen giver mulighed for de anvendelser der finder sted i området i
dag, men tillader kun en bebyggelsesprocent på 40 og en bebyggelseshøjde på 2 etager og maks. 10 m.

4.9.H3

1.4.H21.4.T1
4.9.T1

4.10.G1

4.1.T2

Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 4.1.O1, der er
udlagt til offentlig service.

4.1.O1

Dette stemmer hverken overens med de eksisterende forhold i området, hvor flere bebyggelser er 3- 4 etager høje, eller intentionerne i
den kommende planlægning der skal muliggøre en udvikling og udbygning af Tech Colleges samlede bygningsmasse i området.

4.1.R1
4.1.B2

4.10.T2
4.10.N1
4.1.R2

4.1.B4

4.1.B3

Gældende kommuneplanramme
4.1.O1.

Derfor skal der udarbejdes et kommuneplantillæg i forbindelse med
den kommende lokalplan.
Hele området er omfattet af Byplanvedtægt nr. 16A, Vedr. Aalborg Tekniske Skoles værkstedsskoler m.v. ved Rørdalsvej og Øster Uttrup Vej,
juli 1974.
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Med godkendelsen af den nye lokalplan, vil den ovennævnte byplanvedtægt blive aflyst i sin helhed.

Intentioner og opmærksomhedspunkter
Identetsskabende arkitektur

En gennemførelse af masterplanen vil bidrage til at give et af Aalborgs
store campusområder et ordentligt løft - både i forhold til udvidet kapacitet, men i lige så høj grad i forhold til en redefinering og styrkelse
af byens erhvervsuddannelsers identitet.
I og med at masterplanen er tænkt som et værktøj til at fremtidssikre
Tech College Aalborgs udvikling på Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej over
et langt tidsperspektiv, vil lokalplanen skulle rumme nogle relativt fleksible bestemmelser i forhold til bebyggelsens og de udendørs opholdsarealers udformning og udseende.
For at sikre en vis sammenhæng i byggeriet kan det overvejes at indarbejde bestemmelser om f.eks. farveholdning, byggematerialer, bygningsudtryk der går igen i de forskellige nybyggerier eller lignende i
lokalplanen.

Tech College set fra Havnefronten
Tech College i dag set fra Utzon Center

Campus Rørdalsvej

Tech College med ny bebyggelse set fra Utzon Center

Lokalplanområdet er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Det er
dog kun de højeste bygninger i campusområdet ved Rørdalsvej som er
synlige set fra limfjordskysten. Bebyggelsen er ikke markant fremtrædende i landskabet, hvilket fremgår af billedet ”Tech College i dag set
fra Utzon Center” ovenfor. Her er kun de højeste bygninger på 4 etager
genkendelige i byens skyline. Dette skyldes dels at campusbebyggelsen er omgivet af markante industribebyggelser og kontorbyggerier og
dels, at campusbebyggelsen på Rørdals Vej generelt virker beskeden i
landskabet der på dette sted stiger op mod Signalbakken.
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På billedet ”Tech College med ny bebyggelse set fra Utzon Center”, er
Tech Colleges volumenstudie af en bebyggelse på op til 7 etager sat ind
og markeret med grøn farve. Billedet viser at en højere bebyggelse alt
andet lige vil være mere synlig i landskabet og fra den omkringliggende
by.
Et markant byggeri af høj arkitektonisk kvalitet på Tech Colleges campusbyggeri ved Rørdalsvej kan både bidrage positivt til hele byens
skyline og til at styrke Tech Colleges identitet som en moderne uddannelsesinstitution i Aalborg.
Trafikforhold og frivillig udbygningsaftale
Der er adgang til lokalplanområdet fra hhv. Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej. Ved Rørdalsvej er der dårlige forhold for bløde trafikanter, der
ønsker at krydse vejen på vej til og fra området, og der opstår dagligt
farlige trafiksituationer.
Ved begge veje opstår der kødannelse i spidsbelastningsperioderne.
En realisering af lokalplanen vurderes at ville medføre en fordobling af
trafikken til og fra Tech Colleges afdeling ved Rørdalsvej, mens der til
og fra afdelingen ved Øster Uttrup Vej forventes en forøgelse af trafikken på 65 %.

Studerende på vej over Rørdalsvej

Den forøgede trafikmængde, som realisering af de påtænkte udbygningsplaner vil medføre, vil desuden have en negativ påvirkning af
trafikafviklingen i tilslutningsanlæggene til E45 ved henholdsvis Kridtsvinget og Øster Uttrup Vej, hvor der i forvejen opleves kapacitetsproblemer i form af kødannelser, lange ventetider og tilbagestuvning af
trafik til motorvejen.
Det er en forudsætning for lokalplanen at krydsene ved Øster Uttrup
Vej og Rørdalsvej skal udbygges og dimensioneres til at kunne afvikle
den forventede øgede trafikmængde samt sikre trygge krydsningsmuligheder for bløde trafikanter.
I forbindelse med udbygningen af ovennævnte kryds, skal der indgås
en frivillig udbygningsaftale mellem Aalborg Kommune og Tech College
om afholdelse af udgifter til anlæg og udførelse af udbygningen.
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I trafiknotatet fra COWI er illustreret muligheder for udbygning af
krydsene ved Øster Uttrup Vej og
Rørdalsvej.

Trafikstøj

Parkering og tekniske anlæg

Forsyning

Lokalplanområdet er omkranset af store veje til alle sider og er påvirket af støj fra disse. Forud for lokalplanarbejdet skal støjkonsekvenserne beregnes, således at anvendelser, bebyggelser, opholdsarealer mv.
kan placeres og indrettes, så støjgenerne fra trafikken minimeres.

Grundet den særlige beliggenhed som ”en ø i landskabet” omkranset af
store veje, er Tech College nødt til at løse samtlige pladskrævende anlæg inden for eget område. Derfor er det vigtigt, at der i Tech Colleges
udbygningsplan og i lokalplanen tages højde for at sikre det nødvendige antal kvadratmeter til parkering, og andre tekniske anlæg.

Det er en forudsætning for lokalplanen at området separatkloakeres
ved nybyggeri og større ombygninger/ændringer.

Anbefalinger
Fordi udbygningen af Tech College Aalborg på Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej har et langt tidsperspektiv, anbefales det, at der i udformningen af lokalplanens bestemmelser indarbejdes en vis fleksibilitet.
I øvrigt anbefales det, at der udarbejdes en lokalplan med baggrund i
foregående opmærksomhedspunkter.
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Bæredygtighedsprofil

Social

Lokale
værdier

Natur

Miljø
Økonomi

Alle blade i bæredygtighedsblomsten vægtes - dog anbefales et særligt
fokus på miljø og natur.
Natur
Anvendelse af LAR løsninger til håndtering af regnvandet ved separatkloakering, kan medføre større biodiversitet og grønne opholdsarealer,
hvilket medfører større sundhed.
Bevare eksisterende træer og buske, hvor det er muligt.
Miljø
Fokus på energirigtigt byggeri, mulighed for solceller og andre former
for vedvarende energi.
Opholdsarealer for skolens elever bør placeres, så de ikke påvirkes af
trafikstøjen fra motorvejen.
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Aalborg Byråd
By- og Landskabsudvalget
Udskrift af beslutningsprotokollen
Mødet den 24.04.2014

Punkt 8.

Tech College, Øster Uttrupvej og Rørdalsvej, Vejgaard. Startredegørelse.
2014-5787.
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at lokalplanen udarbejdes med et overordnet indhold som beskrevet i Startredegørelsen.

Sagsbeskrivelse
Formål
Formålet med lokalplanen er at skabe rammer for en videreudvikling af Tech College Aalborgs
campusområde på Øster Uttrupvej og Rørdalsvej i Vejgaard.
Skolen ønsker dels at optimere sin drift ved at samle sine aktiviteter på færre adresser, og samtidigt
ønsker skolen at udvikle en ny identitet ”Tech Future” – erhvervsskolernes ”state of the art” for at
styrke sin position som en moderne og attraktiv uddannelsesinstitution i uddannelsesbyen Aalborg.
For at opfylde dette mål og holde sig på forkant med udviklingen, arbejder Tech College blandt
andet på at tilpasse og udvikle den eksisterende bygningsmasse og tilbyde rammer for en mangfoldighed af uddannelsesretninger indenfor erhvervsuddannelserne. Desuden er det et led i udviklingen
af en ny identitet at tegne en skarpere bygningsprofil med en markant arkitektur klart definerede og
attraktive ankomst- og opholdsarealer samt en bæredygtig og grøn profil for campusområdet på
Øster Uttrupvej og Rørdalsvej.
Med lokalplanen ønskes fastlagt et udviklingsperspektiv for helheden med en vis fleksibilitet, idet realiseringen forventes at foregå i etaper over en længere årrække.

Lokalplanen skal blandt andet sikre rammerne for en udbygning af Tech Colleges bygningsmasse
gennem en øget bebyggelsesprocent og mulighed for at bygge højere end de 2 etager det gældende
plangrundlag giver mulighed for. Derudover skal lokalplanen sikre rammerne for en bæredygtig
udvikling af campusområdet på Øster Uttrupvej og Rørdalsvej med fokus på bæredygtighed i bred
forstand.
Afvikling af trafik til og fra afdelingerne på hhv. Øster Uttrupvej og Rørdalsvej kommer til at spille
en væsentlig rolle i lokalplanprocessen. Tech College har fået udarbejdet et trafiknotat hvor det
vurderes at en realisering af skolens udbygningsplaner vil medføre en fordobling af trafikken til og
fra afdelingen ved Rørdalsvej mens der til og fra afdelingen ved Øster Uttrupvej forventes en forøgelse af trafikken på 65 %.

Aalborg Byråd
By- og Landskabsudvalget
Udskrift af beslutningsprotokollen
Mødet den 24.04.2014

Derfor er det en forudsætning for lokalplanen, at krydsene ved Tech Colleges afdelinger ved Øster
Uttrupvej og Rørdalsvej udbygges og dimensioneres til at kunne tage den forventede øgede trafikmængde.
I forbindelse med udbygningen af ovennævnte kryds, skal der indgås en frivillig udbygningsaftale
mellem Aalborg Kommune og Tech College om afholdelse af udgifter til anlæg og udførelse af
udbygningen.
Startredegørelse, Tech College, Østrer Uttrup Vej og Rørdalsvej, Vejgaard

Beslutning:
Godkendt.
idet den trafikale løsning skal tænkes ind i en helhed.
Mariann Nørgaard var fraværende.

