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Miljørapport
Dette er en miljørapport for kommuneplantillæg 1.049 og lokalplan 1-2-118 efter "Lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".
Der er lavet en miljøscreening af planen, som viser, at der forventes en væsentlig indvirkning på
miljøet. Der er således udarbejdet en miljørapport.
Miljøscreeningen, som er foretaget forud for denne miljørapport, fungerer også som afgrænsning
(scoping). I denne er der lavet en nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der især
forventes påvirket, og hvilke faktorer der bør undersøges nærmere enten for at udelukke en
påvirkning eller for at fastslå påvirkningens omfang og karakter.
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Hvad er en miljørapport?
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier
for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i
planlægningen, og at fremme bæredygtig udvikling.
Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i
lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.
For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer,
kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
For at danne et overblik over, om planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget
en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet i dette tilfælde er, at der er udarbejdet en miljørapport. I miljørapporten beskrives,
hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal
overvåges.
Miljøscreeningen, som er foretaget forud for denne miljørapport, fungerer også som afgrænsning
(scoping). I denne er der lavet en nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der især
forventes påvirket, og hvilke faktorer der bør undersøges nærmere enten for at udelukke en
påvirkning eller for at fastslå påvirkningens omfang og karakter.
Offentlighedsproceduren for miljørapporten følger høringsperioden for den tilhørende plan.
Når offentlighedsperioden er udløbet, behandles indkomne bemærkninger, og miljørapporten
suppleres med en "sammenfattende redegørelse". Den sammenfattende redegørelse er et
selvstændigt afsnit i miljørapporten, og den offentliggøres sammen med den endeligt vedtagne
lokalplan og kommuneplantillæg. Efterfølgende skal planens miljømæssige konsekvenser
overvåges i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i miljørapporten.
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Planens formål og indhold
Indhold og hovedformål
Der henvises til følgende afsnit i lokalplanens redegørelse:
"Baggrund og formål", hvor baggrunden og formålet med planlægningen beskrives.
"Området" med en beskrivelse af lokalplanområdets placering, nuværende karakter og
sammenhængen med omgivelserne.
"Overordnede principper", som beskriver planens overordnede indhold - dvs. hovedgreb,
bystruktur ol.
"Byggeri", som beskriver de overordnede rammer for fastlæggelse af bebyggelsesregulerende
bestemmelser.
"Veje og byrum", som beskriver den overordnede regulering af rammer for anlæg af veje, stier,
pladser mm.

Forhold til anden planlægning
Der henvises til afsnittet "Anden planlægning" i lokalplanens redegørelse.
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Ikke-teknisk resumé - hovedkonklusion på miljøvurderingen
Formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er at fastlægge rammerne for en byudvikling af
Etape 1 på Stigsborg Havnefront.
Der er tidligere i forbindelse med miljøvurdering af udviklingsplanen for Stigsborg Havnefront (2017)
fremsat og vurderet to alternative forslag, hvor man fandt, at den valgte udviklingsplan ud fra en
helhedsbetragtning var det bedste alternativ.
Nu miljøvurderes udmøntningen af udviklingsplanen for Etape 1 på et mere detaljeret niveau. De
væsentligste forhold fremgår herunder.
Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
Det er nødvendigt at foretage en generel terrænhævning i lokalplanområdet af hensyn til
forureningshåndtering og klimabeskyttelse. Derved mistes visse eksisterende naturkvaliteter, men
disse søges genetableret i Stigsparken og den nye bydels byrum.
Landskab
Terrænhævningen skaber et nyt landskab med et jævnt fald fra kote ca. 5,5 ved Stigsborgvej/Engvej
til kote 2,5 i den bebyggede del tættest på fjorden og en lavere landskabstilpasset kote langs kysten.
Ud for lokalplanområdet rykkes kystlinien frem med op til 100 meter ud i Limfjorden.
Kystfremrykningen er godkendt af Kystdirektoratet.
Den vestligste del af lokalplanområdet ændrer karakter fra delvist ubebygget landskab til tæt
bymæssig bebyggelse i 2-6 etager.
Arkitektur og kulturarv
Lokalplanen søger at sikre høj arkitektonisk kvalitet i en bydel, der er tydeligt inspireret af den
klassiske by i materialevalg og detaljering. Der lægges desuden stor vægt på at skabe grønne og
levende byrum.
Kulturarven søges bevaret i form af fysiske spor og historiefortælling/navngivning, men er også i et
vist omfang nedprioriteret på grund af nødvendig forureningshåndtering.
Befolkningens levevilkår og materielle goder
Bydelen indrettes med bæredygtig mobilitet som styrende designparameter bl.a. i form af et højt
prioriteret stinet og mulighed for at få dækket dagliglivets behov i nærmiljøet (skole, børnepasning,
indkøb mm.).
Parkering etableres fortrinsvist som en samlet bydelsløsning i p-huse med fleksibel udnyttelse af
pladserne og dermed minimering af det samlede kapacitetsbehov.
Uanset fokus på bæredygtig mobilitet må der forventes behov for udbygning af vejnettet og
tilknyttede kryds med henblik at kunne afvikle den biltrafik, som byudviklingen genererer. Der bliver
blandt andet behov for en ny tilslutning til motorvejen.
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Menneskers sundhed
Støjpåvirkning fra Hedegårds erhvervsaktiviteter vest for lokalplanområdet betyder, at det vestligste
delområde ikke kan udnyttes til boliger før erhvervsaktiviteten ophører. Eksisterende erhverv nord
for Stigsborgvej medfører ikke væsentlig miljøpåvirkning af lokalplanområdet.
Trafikstøjen på Stigsborg Bygade, Stigsborg Brygge, Engvej, Stigsborgvej samt lokalveje omkring
p-huse forventes at medføre behov for afskærmende foranstaltninger med henblik på at sikre
tilfredsstillende boligkvalitet og udendørs opholdsmuligheder.
Vind- og solforhold er søgt optimeret i lokalplanens bebyggelsesstruktur, men dette bør være et
fortsat fokusområde i detailplanlægning og projektering.
Via en sammenhængende stistruktur, etablering af menneskevenlige grønne byrum og ikke mindst
den 15 ha store Stigspark sikres gode rekreative muligheder og muligheder for bevægelse og
aktivitet.
Trafiksikkerheden er et særligt vigtigt fokusområde i kraft af skolen og ønsket om at gøre det
attraktivt at bevæge sig til fods og på cykel. Trafiksikkerhedshensyn er blandt andet indarbejdet med
hævede flader, stier i eget trace, brede cykelstier og fortove samt god struktur på den potentielt
kaotiske afleveringssituation i morgentimerne ved skolen.
Grundvand, overfladevand og jordbund
Regnvand afledes via synlige grønne regnvandsløsninger, som samtidig sikrer rensning af vejvand
før afledning til fjorden.
Den tidligere Kemiragrund er stærkt forurenet blandt andet med arsen, som ved kontakt udgør en
sundhedsrisiko for mennesker. De mest forurenede arealer bebygges ikke, men omdannes til park
efter en overdækning med uforurenet jord i en tykkelse, som eliminerer risikoen for, at forurenet
grundvand kan forurene den rene jord - selv ved et fremtidig højere grundvandsspejl på op til 1,2 m.
Det værst forurenede kisaskedepot spunses med henblik på at bremse mest mulig udsivning til
Limfjorden. Ved en fremrykning af kysten overdækkes desuden eksisterende forurenet
bundsediment, og der sikres en større vanddybde og dermed fortyndingsgrad langs kystlinien. Det
vurderes, at der med de skitserede løsninger kan opnås badevandskvalitet i fjorden.
De arealer som skal bebygges, er også i et vist omfang kortlagt som forurenede grunde. Her skal
der, som det er vanlig praksis, i forbindelse med en §8 tilladelse til følsom anvendelse stillet de
nødvendige krav ift. forureningshåndtering med henblik på at beskytte fremtidige beboeres sundhed,
tryghed og vandmiljø.
Det kan især på byggefelter, der ligger i tilknytning til den tidligere Kemiragrund, være risiko for at
mobilisere grundvandsforurening i forbindelse med grundvandssænkning. Dette bør i videst mulig
omfang søges undgået.
Klimatiske faktorer
Lokalplanområdets bebyggelse skal sikres mod skader i forbindelse med fremtidige stigende
vandstand i fjorden og ekstreme vejrforhold - herunder stormflod og skybrud. Det søges håndteret
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med en klimasikret minimumskote for bebyggelse og ved indretning af gård- og gaderum som
midlertidige magasiner for ekstreme regnhændelser. Der skal etableres et samlet system for lokal
håndtering og afledning af regnvand.
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Miljøvurdering
Miljøvurderingen tager afsæt i miljøvurderingsloven, som fastsætter kravene til miljøvurderingens
proces og indhold.
Miljøvurderingen skal omfatte den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet inden for et bredt
miljøbegreb, der omfatter biologisk mangfoldighed, flora og fauna, befolkningen, menneskers
sundhed, jordbund og jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab,
kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk kulturarv, større
menneskeskabte katastroferisici og ulykker, ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem
ovennævnte faktorer.
Miljøscreeningen, som er foretaget forud for denne miljørapport, fungerer også som scoping. I
denne er der lavet en nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der især forventes
påvirket, og hvilke faktorer der bør undersøges nærmere enten for at udelukke en påvirkning eller
for at fastslå påvirkningens omfang og karakter.
Det er vurderet, at følgende miljøforhold kan blive væsentligt berørte:
Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
Naturværdier og biologisk mangfoldighed
Landskab
Landskabelig og visuel påvirkning af kysten.
Arkitektur og kulturarv
Arkitektoniske værdier
Befolkningens levevilkår og materielle goder
Bæredygtig mobilitet og fremkommelighed
Menneskers sundhed
Miljøpåvirkning fra omkringliggende virksomheder.
Trafikstøj
Sol-, skygge- og vindforhold.
Rekreative muligheder
Trafiksikkerhed.
Grundvand, overfladevand og jordbund
Håndtering af overfladevand
Jordforurening.
Grundvandsforurening
Forurening af Limfjorden
Klimatiske faktorer
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Beskyttelse mod stormflod og vandstandsstigninger.
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Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
Beskyttet natur §3
Indenfor lokalplanområdet findes der områder, som tidligere har været omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3. Det drejer sig om nogle søer, som er opstået fordi opmagasinering af
knust beton, i forbindelse med nedbrydning af Kemiras fabriksbygninger, har trykket jorden.
Aalborg Kommune, Park & Natur har den 4. april 2019 meddelt dispensation til sløjfning af søerne.
Baggrunden er en vurdering af, at søerne ikke har et væsentligt naturindhold, og at registreret
jordforurening i området indebærer, at søerne ved bevaring kan udgøre en potentiel sundhedsrisiko
for mennesker og dyr.
Beplantning og naturkvaliteter i øvrigt
Hovedparten af planområdet fremstår i dag ubebygget. Den østlige del rummer en større fælled
med spredt beplantning og åbne arealer, som pt. er indhegnet pga. forurening. Den nordlige del
anvendes desuden til midlertidigt oplag af overskudsjord, som skal bruges i en senere generel
terrænhævning. De vestlige delarealer er renset helt eller delvist op og er efter terrænopfyldning
tilsået med græs. Med planernes realisering vil den vestlige halvdel af området blive bebygget, den
østlige vil blive omdannes til park.
Der findes ikke registreringer af naturkvaliteten i området, men de mest naturprægede delområder
vurderes at have en vis botanisk interesse.

Store dele af lokalplanområdet har ligget uberørt i en årrække og fremstår derfor naturpræget.

Der er planlagt en generel terrænhævning i området. Baggrunden er, at jorden er forurenet fra den
tidligere industrielle anvendelse, og en del af den valgte løsning er at påfylde 1-3 meter uforurenet
jord, så fremtidig risiko for at mennesker kommer i berøring med med sundhedsskadelig forurening
elimineres. Terrænhævningen har desuden til formål at fremtidssikre den nye bydel mod stormflod
og samtidig skabe mulighed for LAR-løsninger med naturligt afløb mod fjorden. Disse hensyn er
afvejet og fundet væsentligere end hensynet til bevaring af de eksisterende naturkvaliteter.
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I forbindelse med detailplanlægningen af Stigsparken og den nye fjordkyst vil mulighederne for i
stedet at genskabe et tilnærmet naturligt strandengs- og overdrevshabitat langs fjorden blive belyst,
herunder mulighederne for evt. at transplantere eksisterende natur. Her skal der ses på, hvilke
naturlige habitattyper der er realiserbare efter den planlagte terrænregulering også set i
sammenhæng med jordtyper og efterfølgende hydrologi. Der vil eksempelvis blive arbejdet konkret
med, at de mest fjordnære arealer koteres så lavt, at de periodisk vil være udsat for oversvømmelse
og dermed saltpåvirkning, hvilket er betingelsen for etablering af strandeng.
Det indgår desuden i planerne, at byrum mellem husene i den bebyggede del skal have en markant
og varieret grøn karakter. Dette i form af træer, regnbede, grønne kantzoner langs bebyggelsen og
prioritering af grønne gårdrum på det enkelte byggefelt. Dette vurderes ad åre at kunne skabe
grobund for relativ høj biodiversitet i den bebyggede del af Etape 1 af Stigsborg Havnefront.
Dyreliv
Lokalplanområdet indgår i udbredelsesområdet for en række arter opført på EU-habitatdirektivets
bilag IV. For disse arter vurderes arealet i dag at indgå som levested for flagermus – især som
furagerings-område for dværgflagermus, sydflagermus, men også den væsentligt mere sjældne
dampflagermus, der trækker og furagerer langs fjorden.
Det planlagte vurderes ikke at medføre en væsentlig trussel for områdets bestand af flagermus.
Tværtimod vurderes den fremtidige park og træplantningerne i den bebyggede del af Etape 1 at
kunne bidrage til at sikre dyrene bedre levestedsbetingelser.
Lokalplanområdet er i dag desuden levested for en række af byens almindelige dyrearter, fx harer,
rådyr, småfugle og insekter. Levestedsbetingelserne for en del af det eksisterende dyreliv vil blive
bevaret i den fremtidige park og i kraft af en generel prioritering af træer og anden beplantning i den
bebyggede del af lokalplanområdet.
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Landskab
Terrænhævning
Der planlægges som en del af lokalplanområdets byggemodning en generel terrænhævning i det
meste af området. Jordpåfyldningen er som tidligere nævnt en del af løsningen ift. at undgå
fremtidig kontaktrisiko mellem mennesker og den forurenede jord fra Kemira. Formålet er også at
sikre fremtidige bebyggelser mod risiko for oversvømmelser i forbindelse med stormflod og evt.
fremtidige vandstandsstignigner i fjorden. Endelig har også ønsket om at skabe mulighed for
regnvandsløsninger på terræn med fald mod fjorden været definerende for den planlagte kotering.

Det planlagte fremtidige terræn stiger jævnt fra eksisterende havnefronts kote (ca. 1,5 m DVR) til kote ca. 5,5 m længst
mod nordvest, hvilket svarer til den eksisterende terrænkote langs Engvej på det pågældende sted.

Samlet skabes med terrænbearbejdningen et landskab, som karakteriseres ved et jævnt fald fra
kote ca. 5,5 m ved Stigsborgvej og Engvej i nordvest til den klimasikrede kote 2,5 m i den
bebyggede del af området længst mod syd ved fjorden.
Langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning mod Stigsborgvej vil der på delstrækninger være et
terrænspring mellem den nødvendige kote i Stigsborg Etape 1 og eksisterende terrænkote langs
vejen. Dette tænkes fortrinsvist løst ved, at bebyggelsen i det nordligste byggefelt optager
niveauspringet i bygningen, således at man i praksis vil opleve en god sammenhæng mellem
bebyggelse og vejkote. På ubebyggede strækninger tænkes terrænspringet bearbejdet som en blød
overgang med beplantning.
Langs kystlinien i den sydlige del er det intentionen, at terrænet tilnærmes det eksisterende og
ønsket om at skabe mulighed for at opleve fjorden helt tæt på. Dvs. at terrænet landes på den
eksisterende havnefronts kote i den vestlige del (ca. kote 1,5 m), og at der på kyststrækningen foran

Side 11

Miljørapport

Lokalplan 1-2-118

parken planlægges en endnu lavere kote. Her er hensynet til klimasikring afvejet og fundet mindre
væsentligt end ønsket om at skabe nye rekreative muligheder og naturkvaliteter med karakter af
strandeng. Derfor accepteres det, at det ubebyggede kystlandskab kan blive oversvømmet i
forbindelse med stormflod og høj vandstand i fjorden.
Kystfremrykning
Som en del af løsningen, i forhold til at håndtere jordforureningen fra Kemira, planlægges en
fremrykning af kystlinjen ud for etape 1 med op til 100 meter ud i Limfjorden.
”Uddybning og opfyldning på søterritoriet” står på Bilag 2 i ”Lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM)”. Kystdirektoratet, som er myndighed på søterritoriet,
har i forbindelse med at direktoratet gav tilladelse til kystfremrykningen i 2018 vurderet, at projektet
ikke er VVM-pligtigt.
Den eksisterende kystlinje består i væsentlig grad af tidligere opfyld, som fjordvandets strømninger
og erodering over tid har modificeret til det nuværende "naturlige" udtryk, men hvor kysten også,
især i den østligste del, må siges at være stærkt medtaget pga. kronisk erosion. Med
kystfremrykningen vil dette udtryk ændres, men løsningen er en forudsætning for at forbedre
miljøforholdene i fjorden med hensyn til udsivning af forurening, overdækning af forurenet
bundsediment og dermed forbedring af badevandskvaliteten.

Den planlagte kystfremrykning er her illustreret på et luftfoto fra 2017.

Kanten på den nye kystlinie planlægges som hovedprincip udformet som en stenkastning, som
sikrer kysten mod fremtidig erosion. På de vestligste 50-100 m tænkes dog etableret en forankret
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kajspuns, da bundhældningen her er for stejl til en stenkastning. Vandanlæg med nye rekreative
muligheder, vandaktiviteter, bade- og bådebroer tænkes koblet på den nye kyst successivt, når
brugergrundlaget og behovet er afdækket. Detailplanlægning og design af den nye fjordkyst vil
indgå i en ny lokalplanproces for Stigsparken. Der lægges i den forbindelse vægt på at nye
vandanlæg udformes med respekt for helhedsoplevelsen af fjorden og kystlandskabet.
Bebyggelsens påvirkning af kystlandskabet
Planområdet er med undtagelse af Aalborg Kommunes administrationsbygning på Stigsborg Brygge
5 i dag stort set ubebygget. Med lokalplanen fastlægges de overordnede rammer for, hvordan der
kan bygges i området, herunder også at den østlige del samtidig reserveres til et ubebygget
parkområde. På grund af områdets fjordnære beliggenhed, vil dette medføre en påvirkning af
kystlandskabet.
Allerede i dag er området dog i kommuneplanen udlagt til blandet bolig og erhverv med mulighed for
bebyggelse i 4 etager og en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på 60 inkl. parken. Ændringen i den
aktuelle planlægning består i, at der skabes mulighed for op til 6 etager og en gennemsnitlig
bebyggelesprocent på cirka 130 i den bebyggede af Etape 1. Lokalplanen rummer dog kun
byggeretsgivende bestemmelser for udvalgte byggefelter.

Kig fra Aalborgsiden (Musikkens Plads) mod Stigsborg Havnefront (marts 2019).

Aalborg Kommunes administrationsbygning på Stigsborg Brygge 5 ligger centralt mod havnefronten
i det i øvrigt ubebyggede område. Umiddelbart til højre for Stigsborg Brygge 5 ses de eksisterende
etageboliger i 5 etager nordvest for lokalplanområdet ved Limfjordsvej. Langs Havnefronten mod
vest kantes området af Hedegaards silobygninger. Bag lokalplanområdet mod vest ses
Skansebakkens grønne top, mens det mod øst er det flade fjordlandskab, der præger billedet.

Her er et muligt fremtidigt bebyggelsesvolumen i 2-6 etager vist på samme foto som en hvid klodsmodel.

En bebyggelse i 2-6 etager afviger ikke i væsentlig grad fra eksisterende bebyggelsesskala i
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naboområder. Uanset dette må det, når Etape 1 er fuldt realiseret forventes, at oplevelsen af
kystlandskabet skifter karakter til et mere bymæssigt udtryk.
På det viste fremtidsscenarie ses Skansebakkens grønne top dog stadig bag bebyggelsen, og via
de nordsydgående gaderum dannes desuden kig gennem den nye bebyggelse mellem bagland og
fjord. Til højre i billedet mod øst ses det, hvordan Stigsparken vil bidrage til at fastholde oplevelsen
af det ubebyggede kystlandskab på en del af Stigsborg Havnefront.
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Arkitektur og kulturarv
Arkitektoniske værdier
Der er udarbejdet kvalitetsprogrammer for byggeri, gader og byrum, som beskriver
ambitionsniveauet for den karakter og de kvaliteter, som skal kendetegne Etape 1. De væsentlige
dele af kvalitetsprogrammerne er videreført som lokalplanbestemmelser for udformning af
bebyggelse og ubebyggede arealer.
Ambitionen er at skabe "karréby med et twist" med et tydeligt aftryk af det omgivende landskab og
diversitet i skala og typologier. Bebyggelsen skal som hovedindtryk fremstå med tegl som
facademateriale og henter generelt i sin detaljering væsentlig inspiration fra den klassiske by. Blandt
andet i kraft af en tydelig markering af bygningens base, krop og tag.
Omkring alle bebyggelser etableres grønne kantzoner, der kobler livet i bygningens stueetage med
det offentlige byliv i gaderne. Der lægges generelt vægt på, at gader og byrum fremstår med
markant grøn karakter i form af træer, regnbede, facadebegrønning mm.

Et billede af de ønskede fremtidige kvaliteter i den centrale bygade, med træer, regnbede, facadebeplantning og god
plads til ophold langs facaderne.

Formålet med den valgte arkitektoniske tilgang har været at skabe en bæredygtig og mangfoldig
bydel, præget af høj biodiversitet og hvor det er rart for mennesker at bo, færdes og opholde sig.
Kulturhistoriske værdier
På nær svovlsyrebeholderen i områdets nordlige del er alle bygninger fra Kemira revet ned.
Syrebeholderen er et ikonisk bygningsværk, som vurderes at være bevaringsværdigt. Den er nittet
sammen, og den rustrøde farve og det grønne ir, giver kuglen et helt specielt udtryk.
Syrebeholderen skal så vidt muligt søges bevaret og integreret i et fremtidigt parkprojekt, dog under
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forudsætning af, at dette viser sig at være miljømæssigt forsvarligt.

Syrebeholderen og Syrens Bådelaug er reminiscenser fra områdets industrielle fortid.

Syrens Bådelaug som institution stammer også tilbage fra områdets industrielle æra. Nogle af
svovlsyrefabrikkens medarbejdere fik lov til at anbringe deres både ved det, man dengang kaldte
"Syrens Hul" (et hul i brinken fra fjorden). På grund af kystfremrykningen kan Syrens Bådelaug ikke
blive på sin nuværende beliggenhed, men det er intentionen at foreningen skal omplaceres i nye
rammer og derved fortsat være en del af områdets liv.
Syrestien er anlagt på den tidligere Sæbybanes trace - en privatbane til Frederikshavn over Sæby
anlagt i 1899. Baneforløbet vurderes at være et bevaringsværdigt kulturspor, og planlægges derfor
bevaret og etableret som sti i hele traceet.
Så er der de mere eller mindre usynlige fortællinger: Nørresundby Boldklub, det nedlagte
Nørresundby stadion ved Limfjordsvej og fodboldenglen Henning Jensen, som trådte sine
barnefodboldstøvler her. Denne fortælling tænkes videreført ved, at Henning Jensen hædres med
en plads og en statue på kanten mellem bebyggelse og park.
Stigsborgen er en anden skjult fortælling. Det ældste, der er fundet om Stigsborg, er fra præsten i
Nørresundby, Knud Skotts beretning fra 1732: “Udi Sundby Kjær ved siden af Limfjorden er en
firekantet plads omgivet med tørvegrave; og siges at have været en liden fæstning eller borg, der
kaldes endnu Stisborg, af en gammel adelsmand Sti Hvide, som har haft sin gård i en lille by i
sognet, som kaldes Worberg…”. Ifølge kort fra 1777, var voldanlægget ca. 93 x 93 meter bred og fra et yngre kort fra 1909 - 5,4 m højt. Voldanlægget blev sløjfet, da man byggede
Svovlsyrefabrikken i 1912, men fortællingen er bevaret i navngivningen af området.
Arkæologi
Aalborg Historiske Museum har tidligere gjort opmærksom på, at der kan være arkæologiske
interesser inden for det 55 ha store område. En større arkæologisk forundersøgelse i Etape 1 er dog
vurderet sundhedsmæssigt uforsvarlig at gennemføre på grund af omfattende arsenforurening i
jorden i dele af området.
Hensynet til eventuelle arkæologiske interesser er således afvejet og fundet mindre væsentlige end
hensynet til en forsvarlig håndtering af forureningen fra Kemira - herunder arbejdsmiljøet for de
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arkæologer, som i givet fald ville skulle udføre udgravningerne.
Det gælder dog stadigt, at hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder, skal arbejdet
standses og fundet straks meldes til Nordjyllands Historiske Museum, jf. museumsloven.

Side 17

Miljørapport

Lokalplan 1-2-118

Befolkningens levevilkår og materielle goder
Bæredygtig mobilitet
Når udviklingsstrategien for Stigsborg Havnefront er realiseret fuldt ud (både Etape 1, 2 og 3) vil der
bo i omegnen af 7-8.000 indbyggere i den nye bydel. Hertil kommer kontorerhverv, skole,
institutioner, lokale butikker, caféer osv. Konsekvensen er uundgåeligt en betydelig stigning i
trafikken i området samt til og fra området.
For at denne byudvikling kan lykkes, uden at trafikken på de omgivende veje bryder sammen, er
fremme af bæredygtig mobilitet en forudsætning. På grund af den centrale beliggenhed i Aalborg
vurderes der på Stigsborg at være et særligt potentiale for at flytte transportarbejde fra biler til cykelog gangtrafik. Dette søges fremmet ved at prioritere et veludbygget sammenhængende stinet med
god færdselskomfort for cyklister og gående. Ambitionen for Stigsborg er, at beboerne ikke oplever
et behov for en bil i det daglige. Man tager kun bilen, når det er nødvendigt.

Planlagt stistruktur for hele Stigsborg Havnefront. Uden for Etape 1 (markeret med rød streg) er figuren kun vejledende,
da der endnu mangler konkret planlægning herfor.

Som et led i dette arbejdes der blandt andet med at undersøge de tekniske, byplanmæssig og
økonomiske muligheder i at etablere en cykel- og gangbro over Limfjorden fra Stigsborgs Fjordplads
til Musikkens Plads på Aalborg-siden. En cykel- og gangbro på denne placering vurderes at kunne
ændre radikalt på byens transportmønstre. Herved kobles Stigsborg og Nørresundby direkte med
Aalborgs kommercielle og kulturelle centrum og supercykelstien til Aalborg Universitet. Det skaber
desuden eksempelvis mulighed for, at den nye Stigsborg Skole kan have et opland/skoledistrikt der
omfatter dele af Aalborg Midtby.
I både lokalplan og kommuneplantillæg sikres reservation til brolandinger, så en evt. bro kan
etableres på et senere tidspunkt.
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Planlagt kollektiv trafikbetjening af hele Stigsborg Havnefront.

Til de længere ture skal kollektiv transport være en mulighed for at lykkes med at holde
biltransportarbejdet på et minimum. Principperne for kollektiv trafikbetjening af Stigsborg Havnefront
er skitseret ovenfor, men endnu ikke fastlagt i detaljer. Der er grundlæggende to hovedscenarier:
Betjening med almindelig bybus via Limfjordsvej/bygaden eller betjening med en højklasset
BRT-løsning på Østergade/Engvej suppleret med en fødelinie ind i området i form af fx en førerløs
minibus.
Adgang til uddannelse, arbejde, indkøb, kultur, grønne områder mv.
Pga. den bynære placering er der masser af arbejdspladser tæt på, ligesom lokalplanen også
indeholder mulighed for byintegrerbare erhverv. Derudover afgrænses et bydelscenter med
mulighed for lokale butikker.
Et centralt element i planforslaget er desuden Stigsparken; en stor bypark, der i fremtiden vil rumme
mange forskellige aktivitetsmuligheder for beboerne og besøgende i alle aldre. Et andet centralt
element er placering af det nyt børne- og ungeunivers (integreret skole, børnehave og vuggestue)
på kanten mellem parken og det bebyggede område i Etape 1 af Stigsborg Havnefront.
Bydelen er således planlagt, så der er en tæthed og nærhed mellem boligen og de aktiviteter, der er
behov for i hverdagen. Der arbejdes således også på denne måde med at understøtte, at beboerne
kan gå eller tage cyklen, når de skal ned til skolen, institutionen, eller handle ind om eftermiddagen.
Også fritidsaktiviteter vil være beliggende inden for overskuelig afstand, når man bor på Stigsborg
Havnefront. Både i kraft af nærheden til Nørresundby og Aalborg midtby, men også i form af
aktivitetsmuligheder i fx Stigsparken og på skolen, som også tænkes udviklet som et
forsamlingshus/mødested for lokalområdet.
Parkering
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Områdets parkeringsbehov planlægges fortrinsvist dækket med fælles parkeringsløsninger, som
kan benyttes fleksibelt af beboere og brugere af området. Dette i form af 2-3 centralt beliggende
p-huse suppleret med parkering i konstruktion (hævet p-kælder under gårdrum) på enkelte
byggefelter samt mindre p-lommer og kantstenspladser til korttidsparkering. Intentionen med
p-løsningerne er blandt andet, at undgå en situation, hvor det er bilerne, der fylder i by- og gaderum.
Derved kan der frigives plads til ophold, byliv og beplantning.
Med etablering af to p-huse er der kapacitet til at dække et parkeringsbehov svarende til Aalborg
Kommunes midtbynorm (½ plads pr. bolig). P-dækningen skal løbende overvåges med henblik på at
vurdere, om dette svarer til det faktiske behov. For at fremtidssikre området i forhold til evt. større
parkeringsbehov, skal der fastholdes mulighed for at etablere et ekstra p-hus i den nordlige del af
området (byggefelt C8).
For at minimere behov for grundvandssænkning laves parkering på nogle byggefelter som en hævet
kælder i stueetageniveau i maven af bebyggelsen, men kantet af boliger/aktive funktioner mod
gader og promenade og med etablering af et grønt gårdrum ovenpå. Der er en risiko for, at
parkering i stueetagen kan have negative konsekvenser for bymiljøet, hvorfor dette bør være et
fokusområde i projektering af de konkrete byggerier.
Det forventes at komme til at koste penge for beboere, brugere og gæster at parkere på Stigsborg
Havnefront. Det kan tilskynde nogle til at finde gratis parkering udenfor området fx ved
boligblokkene langs Limfjordsvej eller på villavejene nord for Engvej. For at undgå dette, bør der
indføres beboerparkering, tidsbegrænset parkering eller tilsvarende i disse områder.
Fremkommelighed for biltrafik
Stigsborg-området får vejadgang via Engvej. Den kommende nord-sydgående Stigsborg Bygade
udgør sammen med Stigsborg Brygge og Nordre Havnegade de primære fordelingsveje i Etape
1. En realisering af byudviklingen vil således medføre en øget biltrafikbelastning af det omgivende
vejnet, herunder især Engvej og dennes tilslutninger til Østerbrogade og Østergade.
Viatrafik vurderede i 2017 den forventede fremtidige belastningsgrad af de to kryds ved
Østerbrogade og Østergade ved en realisering af Etape 1. Vurderingen var, at trafikken i begge
kryds kan afvikles, dog med lavest acceptable serviceniveau (E), store kølængder og risiko for
sammenbrud. I forlængelse heraf blev det besluttet at etablere en ny tilslutning til motorvejen ved
Borgmestersvinget senest i forbindelse med fuld udbygning af Etape 1.
I forlængelse heraf har NIRAS i 2019 analyseret de forventede trafikmængder og
fremkommeligheden på fordelingsveje i Etape 1 og i forbindelse med vejtilslutninger til det
eksisterende vejnet. Konsekvenserne er belyst både som følge af etape 1 i sig selv
(lokalplanområdet) og som følge af et fuldt udbygget Stigsborg Havnefront (både Etape 1, 2 og 3).
Dette er valgt med henblik på at fremtidssikre infrastrukturen i området, uanset at der med lokalplan
1-2-118 kun fastlægges byggeretsgivende bestemmelser for en del af Etape 1.
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Forventet ÅDT efter en realisering af byudviklingen i Etape 1 (til venstre) og ved en fuld realisering af hele Stigsborg
Havnefront, dvs. både Etape 1, 2 og 3 (til højre).

Den forventede årsdøgntrafik (ÅDT) varierer fra ca. 3.000 ved skolen, svarende til den
trafikmængde, der dagligt kører på Reberbansgade i Aalborg, til godt 9.000 biler i døgnet på en
kommende tilslutningsvej til motorvejen i en fuldt udbygget situation. Dette svarer til det antal biler,
der i dag kører på Jyllandsgade.
I beregningerne er der brugt turrater svarende til erfaringer fra tilsvarende byområder i Aalborg i
dag, og der er således ikke taget særlig højde for de reduktioner i bilejerskab og biltrafik, som
projektets prioritering af bæredygtig mobilitet må forventes at afstedkomme. Derfor kan den faktiske
fremtidige biltrafik vise sig at blive mindre - især hvis det lykkes at realisere ideen om en cykel- og
gangbro over Limfjorden til Aalborg Havnefront.
Der er udarbejdet en følsomhedsanalyse for at vurdere betydningen af øget brug af cykel og gang
som erstatning for bilen ved at regne på en daglig turrate for lejligheder på 2 ture pr. bolig pr. døgn i
stedet for 3 (som de viste ÅDT'er er baseret på). Dette medfører eksempelvis en reduktion i den
forventede ÅDT i den nordlige ende af bygaden fra 6.595 til 5.383. Ligeledes kan det ændre billedet,
hvis flere børn end antaget cykler/går eller transporteres i bus til skole i stedet for at blive kørt i bil.
For at sikre tilfredsstillende fremkommelighed er der desuden kigget på kapacitet og evt. behov for
signalregulering af de tre primære kryds i forbindelse med Etape 1:
Krydset Engvej/bygaden/Stigsborgvej
Krydset Engvej/Limfjordsvej/Nordre Havnegade
Krydset Nordre Havnegade/Stigsborg Brygge
Kapacitetsberegningerne har vist, at det er nødvendigt, at krydsene Engvej/bygaden/Stigsborgvej
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og Engvej/Limfjordsvej/Nordre Havnegade begge ombygges til nye 4-benede signalregulerede
kryds.
Krydset Nordre Havnegade/Stigsborg Brygge kan i forbindelse med udbygningen af Etape 1
etableres som et vigepligtsreguleret T-kryds, men skal signalreguleres i forbindelse med udbygning
af Etape 2 (Hedegaard-området).
Samlet set er konklusionen, at udbygningen af Stigsborg-området forudsætter, at der laves
ombygninger og udvidelse af vejene uden for området.
Sårbare grupper, ældre og handicappede
Med et veludbygget stinet i form af promenader og Syrestien, hvor bløde trafikanter færdes i eget
trace, samt fortove og brede cykelstier langs de overordnede veje, er det også hensigten at skabe
god tilgængelighed for handicappede.
Lokalplanen indeholder krav om, at der i den konkrete skitsering og projektering af pladser, gader,
byrum og promenade skal tages hensyn til tilgængelighed for handicappede og andre sårbare
grupper.
Katastroferisici og ulykker
Stigsparken ligger ca. 1 km fra Oliehavnen, mens den bebyggede del af Stigsborg Havnefront Etape
1 ligger mellem 1 og 1,5 km fra Oliehavnen.
De eksplosionsbrande, der kan sammenlignes med fra andre havne fortæller, at ildkuglen kan nå ud
på 400 m fra tankanlægget, og at der er betydelige skader ud til 1.000 m fra eksplosionen. Derfor
har den nuværende beredskabsplan for Oliehavnen en evakueringszone, der når ud til 1.500 m.
Beredskabsmyndigheden er bekendt med, at der arbejdes på at lave en ny og opgraderet
skumcentral på Oliehavnen. Når den kommer i drift, kan man sidestille risikoen med en stor brand i
en stor sprinklet bygning fx Musikkens Hus. De fagpersoner, som beredskabsmyndigheden læner
sig op ad fastholder, at risikoen fremadrettet er meget lille.
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Menneskers sundhed
Miljøpåvirkning - støj, støv og lugt fra Hedegaard Agro
Vest for lokalplanområdet ved havnefronten ligger idag den eksisterende virksomhed Hedegaard
Agro, som producerer dyrefoder og såsæd. Der modtages i den forbindelse korn og lign., som tørres
og oplagres på virksomheden. Transport af råvarer, og produkter til og fra virksomheden, foregår
dels med lastbiler ad Nordre Havnegade dels med over kaj med skib.
WH-PlanAction har i 2018 foretaget en analyse af de miljømæssige konsekvenser af virksomhedens
aktiviteter, dette med henblik på at vurdere muligheder og begrænsning ift. byudvikling mellem
Stigsborg Brygge 5 og Hedegaard Agro (lokalplanens delområde G, se Kortbilag 2).
Støjkonsekvenserne ind i lokalplanområdet varierer over døgnet, året og afhængig af højden over
terræn. Generelt forekommer den højeste støjbelastning i 17,5 m højde i dagtimerne. Eksempel på
variationen er vist herunder.

Beregnet støjbidrag 1,5 m over terræn, dagtimer i høst uden skibsanløb.
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Beregnet støjbidrag 17,5 m over terræn, dagtimer i høst uden skibsanløb.

I forbindelse med skibsanløb vil der være et væsentligt ekstra støjbidrag herfra i den sydlige del af
området ved havnefronten.
Konklusionen er, at de vejledende støjgrænser for støjfølsom anvendelse overskrides. Derfor stiller
lokalplanen krav om, at der ikke må etableres støjfølsom anvendelse; boliger, dag- og
døgninstitutioner, i dette delområde, så længe der er tung erhverv og havneaktivtet på områderne
vest for.
Vurderingen er dog, at det uanset miljøpåvirkningen vil være muligt at etablere kontorerhverv ol., i
området mellem Stigsborg Brygge 5 og Hedegaard Agro, forudsat, at det med støjafskærmning i
facaden kan sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger de vejledende støjgrænser.
Problemet med støj stiger med højden på bygningerne og jo tættere, man kommer på Hedegaard.
Det er specielt en udfordring for de to nærmeste byggefelter; B1 og B2 (Kortbilag 2). Her er der som
udgangspunkt heller ikke muligt at etablere kontorer og lignende.
Lokalplanen giver ikke mulighed for byggeri på byggefelt B1 og B2, men indeholder krav om at i
forbindelse med en kommende lokalplan eller lokalplantillæg, der giver mulighed for byggeri i over
7,5 meters højde på byggefelt B1 og B2, skal der laves aftale om en overgangsordning med
virksomheden/-erne vest for delområdet.
Der er i samme undersøgelse som nævnt ovenfor foretaget en vurdering af støvbelastningen fra
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Hedegaards aktiviteter, bl.a. på grundlag af OML beregninger (Operationel Meteorologisk
Luftkvalitetsmodel).
De beregnede støvimmissioner fra afkast på Hedegaard Agro er med god margin mindre end
Miljøstyrelsens immissionsgrænse (B-værdi) på 80 μg støv/Nm3.
Støv fra oplag af korn vil under normale omstændigheder heller ikke medføre problemer forudsat at
oplag afskærmes. Støv fra losning af råvarer kan ske uden støvgener i lokalplanområdet under
forudsætning af, at der ikke foretages losning, når der er hård vind fra vestlige retninger.
Endelig er der lavet beregninger af Hedegaard Agros lugtbidrag til omgivelserne, også med
udgangspunkt i OML beregningsprogrammet (Operationel Meteorologisk Luftkvalitetsmodel).
Miljøstyrelsens lugtvejledningen fastsætter den vejledende grænseværdi for lugt i boligområder til
5-10 LE/m3 (lugtenheder/m3). Lugtbidraget fra Hedegaard Agro er i området beregnet til maksimalt
0-5 LE/m3, og vil ikke overskride vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse.
Der vurderes ikke at være væsentlige kilder til diffus lugt fra Hedegaard Agro eller fra de
havnerelaterede aktiviteter.
Miljøpåvirkning - støj fra Bates og Segezha
Nord for Stigsborgvej ligger et eksisterende industriområde, hvor to virksomheder har til huse i en
række sammenbyggede haller. Bates Cargo-Pak ApS producerer oppustelige sække, der anvendes
som luftpuder til sikring af gods under transport. Segezha producerer papirsække til affald,
byggematerialer, landbrugsprodukter mm. Virksomhederne er i drift døgnet rundt alle ugens
hverdage. Der forekommer lastvognskørel til og fra området i forbindelse med tilkørsel af råvarer og
udkørsel af færdigvarer.
Støjforholdende omkring de to virksomheder er belyst med støjberegninger i 2007 på grundlag af
identifikation af væsentlige punktkiler (tekniske installationer ol.) og mobile støjkilder i form af blandt
andet lastbiltransport.
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Beregnet støj fra Bates 1,5 m over terræn om dagen.

Beregnet støj fra Bates 1,5 m over terræn om natten.
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Beregnet støj fra Segezha 10 m over terræn om dagen.

Beregnet støj fra Segezha 10 m over terræn om dagen.
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Det vurderes, at virksomhedernes drift ikke er ændret væsentligt siden 2007. Derfor antages
ovenstående at tegne et dækkende billede af den potentielle støjbelastning fra de to virksomheder
ind lokalplanens område.
Som det ses, ligger den beregnede støjbelastning ind på byggefelterne og Stigsparken i
lokalplanområdet til enhver tid under 40 dB (A). De eksisterende erhvervsvirksomheder i
industriområdet nord for Stigsborgvej vurderes således ikke at udgøre en miljøbelastning og dermed
begrænsning for byudvikling i form af blandede boliger og erhverv samt rekreative formål i
lokalplanområdet syd for Stigsborgvej.
Trafikstøj
Den øgede trafikbelastning på de overordnede veje i og omkring området vil medføre en vis
støjbelastning af den nærmest liggende bebyggelse og udearealer. Da trafikstøj vides at have
negative sundhedsmæssige konsekvenser, er det vigtigt, at støjgenerne bliver håndteret gennem en
hensigtsmæssig arealanvendelse og/eller afværgeforanstaltninger.
Der er som grundlag for dette lavet støjberegninger på Engvej, Stigsborgvej, Stigsborg Brygge,
bygaden samt lokalveje, hvor der kan forventes biltrafik af betydning. Det gælder lokalveje omkring
P-huse, ved skolen og på den lokale fordelingsvej mellem byggefelterne B13-B16. Hastigheden er i
støjberegningerne sat til hhv. 50, 40 og 30 km/t, og der er regnet med almindelig asfalt som
belægning.

Beregning af forventet trafikstøj fra de mest trafikerede veje i Etape 1.
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For udendørs opholdsarealer i forbindelse med boliger viser beregningerne, at den vejledende
grænseværdi (58 dB) overskrides for kantzonerne mellem de trafikerede veje og bebyggelse, mens
alle gårdrum, og områder bag bygninger, overholder grænseværdien. Hvor der er slip mellem
bygningskroppe bredes støjen dog en smule mere ind på området.
For rekreative områder viser beregningerne, at den vejledende grænseværdi (58 dB) overskrides for
byrummene 'Grøn portal' (den grønne ankomstplads i den nordlige del af bygaden) og dele af
'Skolepladsen'. Disse byrum skal fortrinsvist disponeres henholdsvis som æstetisk element i
bymiljøet med identitetsskabende beplantning o.l. og funktionelt indrettes til transitplads
(ankomstareal til Børn- og Ungeunivers og stiforbindelse), opholdsrum og aktiviteter knyttet til
skolen. Disse byrum er således ikke indtænkt som primære opholdsarealer.
På bygningsfacader må forventes overskridelser af de vejledende grænseværdier (58 dB for boliger
og 63 dB for erhverv). Her ses niveauer på op til 67 dB på de mest støjbelastede facader ud mod de
trafikerede veje i området. 68 dB på facaden er max i forhold til, hvornår det kan anbefales at
planlægge for boliger.
For at tage toppen af trafikstøjen stilles krav om støjdæmpende asfalt på fordelingsvejene i området.
Det vurderes, at dette vil give en støjdæmpning på omkring 2 dB.
Uanset dette vil der dog med den valgte tætte bymæssige bebyggelsesplan være behov for at
indtænke afbødende foranstaltninger i de berørte bebyggelser. Derfor stiller lokalplanen krav om, at
der arbejdes med følgende elementer for at sikre de vejledende strøjgrænser for boligers udendørs
opholdsarealer og indendørs opholdsrum:
Udendørs opholdsarealer: Det skal sikres, at der er udendørs opholdsarealer på alle byggefelter,
som ikke er støjramte. Bebyggelse skal fungere som støjskærm for de primære opholdsarealer i
gårdrum, ligesom der i størst muligt omfang skal arbejdes med støjdæmpende foranstaltninger på
støjramte altaner.
Facadeudformning: Det skal sikres for boliger, at det indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum
ikke overstiger 46 dB med åbne vinduer. Dette kan gøres ved at arbejde med særlige
vinduestyper, afskærmninger udenfor vinduer eller på anden måde særligt isolerende
konstruktioner. En løsning kan også være, at der sikres mulighed for at udlufte boligen til
gårdsiden.
Boligorientering: Boliger skal orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod
boligens stille facade og birum mod gaden.
Vindgener
Som en del af den overordnede strategi i bystrukturen er de nordsydgående gadeforløb
gennemgående og sikrer derved mulighed for lange kig til fjorden. De øst-vestgående lokalgader
derimod er som hovedprincip søgt forskudt med henblik på at dæmme op for og bryde den
fremherskende vindretning langs fjorden. Der er desuden arbejdet med at mindske vindgener med
følgende virkemidler:
Omfanget af lange lige ubrudte bygningsfacader er søgt minimeret ved at indarbejde mellemrum
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mellem bygningskroppe, nicher, tilbagerykninger mm.
Der skal være minimum et spring i etageantallet pr. byggefeltskant.
Karréstrukturen afskærmer og giver læ til de indre friarealer.
Stor andel af træer og anden beplantning, der bryder vinden i gader, på pladser og i gårdrum.
Ønsket om at skabe god vindkomfort i bydelen har således været definerende for udviklingsplanen.
Men beliggenheden ved fjorden gør, at det også fremadrettet bør være et fokusområde i den
konkrete bygningsudformning, placering af altaner, opholdsarealer ol.
Lokalplanen indeholder krav om, at en del af altanarealet langs Limfjorden er indeliggende, så
altanerne kan bruges en større del af året.
Dagslysforhold
Den relativt høje bebyggelsestæthed indebærer en risiko for at dagslysforholdene i bebyggelsen
udfordres. Der er derfor, som en del af arbejdsprocessen med udviklingsplanen, gennemført
dagslysanalyser for stueetagen.

Side 30

Miljørapport

Lokalplan 1-2-118

Dagslysdiagrammet viser, bag hvilke facader der er gode dagslysforhold i stueetagen (gul), og hvilke der er risiko for
problematiske dagslysforhold (rød og blå).

Stueetagen udgør den mest kritiske facade dagslysmæssigt. Analysen viser, at langt hovedparten af
facaderne i stueetagen er placeret hensigtsmæssigt i forhold til tilgang af dagslys inde i rummet.
Det forventes, at der vil blive etableret altaner til langt de fleste boliger. Lokalplanen giver mulighed
for altaner, der udkrager op til 2 m fra facaden. En stor altan kan reducere dagslyset for en underbo
betragteligt. Derfor anbefales det, at nye altaner dimensioneres og placeres ud fra en vurdering
af, hvordan den vil påvirke mængden af dagslys.
Sol og skygge på udearealer
Med beliggenheden på fjordens solside er der generelt gode solforhold for lokalplanområdets større
rekreative områder og forløb. Havnepromenaden og Fjordpladsen vil ligge i sol det meste af dagen,
mens dele af Parkpromenaden vil være skyggebelastet om aftenen, men at denne promenade
netop ligger i kanten af et stort åbent parkområde på ca. 15 ha gør, at dette virker uproblematisk.
I den bebyggede del af Etape 1 vil der med en bebyggelsesskala på 2-6 etager i en karréstruktur
være en vis skyggebelastning af gader og gårdrum, som dog selvfølgelig naturligt varierer over året
og dagen. Nedenfor ses et eksempel på skyggeforholdene for to karréer i havnekvarteret om
sommeren, hvor brugsværdien af udearealerne er mest følsom.

Eksempler på sol- og skyggeforhold for to karréer i Havnekvarteret med bebyggelse i 4-6 etager. Diagrammet til venstre
viser skygger svarende til en junisituation kl. 12, og diagrammet til højre viser juni kl. 18.

Ud fra ovenstående eksempel vurderes der generelt at være gode muligheder for at finde
opholdsarealer med gode solforhold. Dog ses det også, at det er vigtigt at indtænke sol- og
skyggeforhold i disponeringen af arealer i det enkelte gårdrum således, at netop arealer med gode
solforhold gennem dagen reserveres til fælles ophold.
Friluftsliv og rekreative interesser
Hensynet til en sammenhængende rekreativ struktur gennem området søges varetaget. Dels i kraft
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af forløbet Syrestien, Skolepladsen og derigennem forbindelsen til Stigsparken. Dels i kraft af den
sammenhængende Havnepromenade, som har forbindelse til en fjordsti på tværs af parken og
videre langs fjorden mod øst uden for lokalplanområdet.
Etape 1 rummer generelt med beliggenheden ved Stigsparken og fjorden gode muligheder for udeliv
- herunder gå- eller løbeture i boligernes nærområde - hvilket i et sundhedsmæssigt perspektiv er
meget positivt. Et andet vigtigt greb i planen er etableringen af nye vandaktivitetsmuligheder i
forbindelse med Fjordpladsen og fjordkysten i øvrigt. Her skabes mulighed for at nyde
fjordlandskabet og for leg, fysisk udfoldelse og læring med udgangspunkt i vandaktiviter. Den
konkrete programmering af både Stigsparken og Fjordpladsen kommer på et senere tidspunkt,
herunder placering og integrering af konkrete aktiviteter.
En af de muligheder som overvejes, er placering af et skateranlæg som en del af Stigsparken. Der
lægges i den forbindelse vægt på at indtænke hensynet til, at skateranlægget ikke kommer til at
udgøre en støjbelastning for kommende boliger.
I den bebyggede del af området siger erfaringen, at prioritering af det grønne i byens rum udgør et
helt centralt virkemiddel i ønsket om at fremme et godt mikroklima. På de nære opholdsarealer
(kantzoner, gårdrum mm.), samt i gaderum og på pladser, lægges der derfor vægt på at skabe
opholdsvenlige og sunde byrum for mennesker ved at prioritere høj biodiversitet og mange træer.
Trafiksikkerhed
Fordi en væsentlig del af transporten i, fra og til området tænkes at skulle foregå med cykel og gang,
stiller det ekstra store krav til at trafiksikkerheden er i orden for de bløde trafikanter. Et særligt
element ift. trafiksikkerhed er skolen, som er placeret centralt i den sydlige del af området.
Skolen er koblet op på store dele af bydelen via det eksisterende sti og vejnet, men ligger samtidig i
væsentlig afstand fra den eksisterende by og i nogen grad adskilt fra denne samt dele af den nye
bydel af større, interne veje. Disse forhold kan reducere motivationen for børn og forældre til at gå
eller cykle til eller fra skolen. De detaljerede trafikløsninger omkring skolen skal løses ifm. design og
projektering af skolen og bygaden, men der bør være et skarpt fokus på at understøtte
mulighederne for at gøre elever på, især de lavere klassetrin, selvtransporterede på deres skolevej.
Hvis andelen af elever, som køres i skole i bil kan reduceres, kan det både forbedre
trafiksikkerheden og den almene sundhedstilstand blandt børn og voksne.
De primære skoleruter for bløde trafikanter i tilknytning til lokalområdet forventes at være langs
fordelingsvejene: Henholdsvis Nordre Havnegade/Stigsborg Brygge og Engvej/Stigsborg Bygade
samt de bilfrie stiforbindelser ad Syrestien, havne- og parkpromenaderne samt en evt. cykel- og
gangbro til Aalborg Havnefront.
Der er i tværsnittet for fordelingsvejene (Stigsborg Bygade og Stigsborg Brygge) prioriteret således,
at der på hele strækningen er en cykelsti på 2,4 m i begge sider og et fortov på 2,0 m. Hertil kommer
kantzoner. Kørebanen er planlagt forholdsvis snæver og med forsætninger med henblik på at
tilskynde biler til lav hastighed (max. 40 km/t). Op til de mest trafikerede sideveje/overkørsler (ved
p-huse) placeres cykelsti og kørebane i umiddelbar sammenhæng med henblik på at sikre gode
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oversigtsforhold. Ved mindre trafikerede overkørsler til lokalveje med shared space-karakter er det
vurderet sikkerhedsmæssigt forsvarligt at arbejde med afstand mellem kørebane og cykelsti.
Det kommende kryds Engvej/bygaden/Stigsborgvej vurderes at være et særligt kritisk punkt på
skoleruten I projektering af krydset skal der lægges vægt på at prioritere trafiksikre løsninger for
bløde trafikanter.
Ud over de nye veje bør der i det videre arbejde kigges nærmere på behov for ombygninger af den
eksisterende del af Stigsborg Brygge og Nordre Havnegade med henholdsvis cykelsti og fortov samt
med en krydsningshelle for bløde trafikanter mellem kørebanerne, hvor Syrestien krydser Nordre
Havnegade.
Konkret i skolens nærområde er der særskilt væsentlige problematikker omkring trafiksikker adgang
til busstoppested samt sikkerhed og sikring af et godt flow i forbindelse med forældres afsætning af
skolebørn - især i morgenspidstimen.

Sammenhæng mellem busstoppested og skole samt afsætningsmuligheder.

Busstoppested planlægges placeret ved Limfjordsvej, hvorfra der etableres stiforbindelse mod syd til
Syrestien. Derved skabes via Syrestien, og en hævet overgang med krydsningsheller på bygaden,
en trafiksikker sammenhæng for børn, der transporteres i bus til skolen.
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Om morgenen i spidsbelastningssituationen omkring mødetid er det typiske billede, at der kan opstå
en ret kaotisk trafiksituation i forbindelse med skolerne. Forældre, der har travlt, skal hurtigst muligt
forbi i bil på vej på arbejde og have sat deres børn af ved skolen. Det er helt centralt, at denne
situation løses på en god måde, hvis uhensigtsmæssig søgetrafik og uoverskuelige trafiksituaioner
med lav tryghed og sikkerhed skal undgåes.
Det er vurderet, at en afsætningsstrækning på 130 meter vil dække behovet ud fra en forudsætning
om, at 25% af skolens elever bliver afleveret i bil. Den konkrete løsning som der planlægges, med
henblik på at løse udfordringen, er en ensretning af bygaden for biler fra nord mod syd i
morgentimerne med henblik på at benytte den ene kørebane fleksibelt som et trafiksikkert
afsætningsareal til skolebørnene på samme side af vejen, som skolen ligger (kiss&goodbye).
Som et supplement til dette for forældre til småbørn, der har brug for at korttidsparkere med henblik
på at følge børnene ind i vuggestue/børnehave, etableres desuden korttidsparkeringspladser i
stueetagen af p-huset ved bygaden.
Resten af døgnet vil der være almindelig dobbeltrettet trafik på bygaden og mulighed for også at
benytte korttidsparkeringspladser langs vejen ved afhentning af børn.
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Grundvand, overfladevand og jordbund
Håndtering af overfladevand
Stigsborg Etape 1 har en ambitiøs strategi vedrørende et samlet system for lokal håndtering og
afledning af regnvand (LAR) og synlige grønne regnvandsløsninger. Bydelens gader og byrum
udformes, så de opsamler og renser vejvand i regnbede, inden det ledes til fjorden via en grøft i
kanten af parken og regnvandsledninger under terræn. Regnvandet anvendes i den forbindelse, så
det i videst mulig omfang bidrager til at skabe grønne kvaliteter på terræn. Målet er en bydel, hvor
rengvandet ses som en kvalitet og bidrager til biodiversitet og til at skabe et godt mikroklima.

Principskite for håndtering, rensning og afledning af hverdagsregn - her langs den centrale bygade.

Området egner sig som hovedregel ikke til nedsivning, hvilket blandt andet skyldes, at der flere
steder er risiko for at mobilisere jordforurening og dermed potentielt at øge tilstrømningen til
Limfjorden af forurenet grundvand. Af samme grund udformes regnbede, vandrende langs
Parkpromenaden og evt. regnvandssøer som udgangspunkt med fast bund/membran med henblik
på at sikre adskillelse af regnvand og evt. forurenet grundvand i undergrunden.
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Princip for afledning og rensning af regnvand.

Jordforurening
Inden for lokalplanens område er der delarealer, som er kortlagt som potentielt forurenede grunde
på henholdsvis vidensniveau V1 og V2. V1-kortlagt betyder, at der er tilvejebragt en faktisk viden om
aktiviteter på arealet, der kan have været kilde til jordforurening. V2-kortlagt betyder, at der er
tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, som peger på, at jordforureningen kan være skadelig for
mennesker og miljø.
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Lokalplanområdets inddeling af henholdsvis V1-kortlagt og V2-kortlagt jord. De kortlagte arealer øst og syd for den
stiplede grønne linje er omfattet af offentlig indsats i forhold til overfladevand.

Omfanget og karakteren af jordforureningen hænger tæt sammen med de enkelte delområders
anvendelseshistorik. Nedenfor ses en opdeling i delområde I, II, III, IIIB og IV med en tilhørende
redegørelse for karakteren af den potentielle jordforurening samt de afbødende tiltag, som
planlægges gennemført.
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Inddeling i delområder ud fra forskellig miljøhistorik.

Delområde I. Dette område omfatter det tidligere Nørresundby Stadion. Arealet har ifølge historiske
kort været anvendt til sportsplads siden omkring 1920 og er hverken V1 eller V2 kortlagt.
Delområde II. Området omfatter Aalborg Kommunes administrationsbygning og tilhørende
friarealer. Hovedparten af området er udpeget som forurenet grundet et tidligere oliedepot.
Restforureninger er overdækket med ren jord efter godkendelse fra myndighederne. Før byggeri
afklares det for hver enkelt restforurening, om den skal bortgraves, eller om den kan blive liggende i
jorden uden betydning for sundhed og tryghed. Evt. udføres byggetekniske foranstaltninger. Vilkår
herfor meddeles i en såkaldt §8 tilladelse for det konkrete projekt, hvorved det sikres, at den
fremtidige og mere følsomme arealanvendelse sker miljømæssigt forsvarligt og uden risiko for
områdets beboere og brugere. Dette er normal praksis ved byggeri på forurenede arealer.
Delområde III. Dette område omfatter det tidligere lager, værksteds- og velfærdsområde på Kemiragrunden. I 2015-2016 er der foretaget kortlægning, oprydning og overdækning af arealerne, der
således er klar til byudvikling. Størstedelen af Kemira-arealerne i delområde III er på den baggrund
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udtaget af kortlægningen efter jordforureningsloven i efteråret 2016. Enkelte steder i denne del af
delområde III er forureningen ikke bortskaffet, men overdækket efter normale procedurer med ren
jord, geonet mv. Her gælder ved byudvikling samme principper som i delområde II.
Delområde IIIB: Dette er en del af Kemira-arealet, men kan på baggrund af undersøgelser i
2017-18 anvendes til byudvikling. Delområde IIIB er også taget ud af Regionens indsatsområde i
forhold til en potentiel fremtidig offentlig indsats for oprydning af forurening. Der er i modsætning til
Kemira-arealet i den øvrige del af delområde III endnu ikke foretaget nogen oprydning og
overdækning af disse arealer, hvorfor dette kan blive nødvendigt, især på kommende ubefæstede
arealer. Her gælder ved byudvikling samme principper som i delområde II.
Delområde IV: Dette område omfatter det tidligere fabriksområde på Kemira-grunden, herunder den
tidligere svovlsyrefabrik samt det såkaldte ”grønne område” ved Syrens Bådelaug. På hovedparten
af arealet er forureningen relativt omfattende, og omfatter forskellige typer stoffer (arsen,
tungmetaller, olie mv.). Forureningen er lokaliseret forskellige steder på arealet og i forskellige
koncentrationer, idet der er deponeret eller spildt restprodukter fra svovlsyreproduktion (kisaske og
støvkammerstøv), som indeholder tungmetaller og arsen. Det væsentligste miljøproblem er
forurening af jord og grundvand med arsen, som i dele af området er konstateret i så høje
koncentrationer, at det kan være sundhedsskadeligt. Det er desuden undersøgt, om
arsenforureningen afdamper fra arealet, men dette har ikke kunnet påvises. Der er således alene
tale om, at arsenforurening skal afskærmes, så der ikke er risiko for, at kommende beboere og
brugere af området kommer i kontakt med forureningen i jorden.
På en mindre del af delområde IV (syd for delområde IIIB) har undersøgelser udført i 2017-18 vist,
at forureningen er af så begrænset omfang, at arealet efter oprydning/overdækning kan anvendes til
byudvikling. Dette delareal er også udtaget af Regionens potentielle offentlige indsatsområde, og
her gælder samme principper som i delområde II.
Resten af delområde IV skal overdækkes med ren jord i en sådan lagtykkelse, at dette sammen
med et kapillarbrydende lag sikrer, at arsenforurenet grundvand ikke stiger op og kommer i kontakt
med det øverste lag af pålagt ren jord. Efter terrænhævning/overdækning vurderes området via en §
8 tilladelse at kunne frigives til rekreativ brug, parkering ol.
Byudvikling syd for delområde II
Lokalplanen muliggør, at en mindre del af delområde IV, umiddelbart syd for delområde II, uanset
ovenstående, inddrages til byudvikling. Baggrunden er, at det smalle trekantede byggefelt B8, som
var disponeret i udviklingsplanen for Etape 1 har vist sig svært at udnytte på en måde, der gav
tilstrækkelig bolig- og opholdskvalitet i karréen. Ved at udvide byggefeltet med en trekant mod syd,
kan skabes en mere regulær karré med et velfineret og dermed mere brugbart gårdrum i midten.
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Her er området omkring byggefelt B6-B9 vist på et historisk luftfoto fra 1999. Den stiplede røde streg viser det areal i
område IV, som ønskes inddraget til byudvikling uanset, at det med hensyn til miljøhistorik hænger sammen med det
tidligere Kemira-areal.

Det såkaldte "grønne område” er kortlagt på baggrund af svovlsyrevirksomhedens aktiviteter og er
forurenet med tungmetaller, hovedsageligt arsen samt tjærestoffer. Det vurderes desuden, at
området omkring de tidligere jernbanespor og adgangsvejen kan være miljøpåvirket med kisaske,
herunder arsen, som følge af transport til og fra Kemira.
Forureningsundersøgelser i ”det grønne område” har vist, at arsenforureningen i jorden i det
område, hvor byggefelt B8 udvides mod, hovedsageligt er afgrænset til den øverste ca. 1,0 m af
fyldjorden. Men der truffet høje indhold af arsen i det terrænnære grundvand i området.
Der er principielt ingen forskel på processen i forhold til at muliggøre byudvikling i område II og IV,
der skal for begge områder ansøges om §8 tilladelse til ændret (mere følsom) arealanvendelse, hvor
der vil blive stillet de nødvendige vilkår med hensyn til forureningshåndtering.
Forureningshåndtering kan dog potentielt være mere kompliceret og dermed bekostelig i det
såkaldte "grønne område".
Offentlig indsats i forhold til overfladevand
Alle arealer der ligger tættere på kysten end 250 m er omfattet af Regionens offentlige indsats ift. at
beskytte Limfjorden mod udsivning af forurening til fjorden. Dette gælder dele af område II og IV. Der
skal således i begge tilfælde udarbejdes en risikovurdering overfor recipienten (Limfjorden) i forhold
til et planlagt byggeri i §8 ansøgningen.
Ved udvidelse af felt B6-B9 mod syd skal det sikres, at der ikke efterlades forurening under
bygningerne, som kan udgøre en risiko for udvaskning til Limfjorden. Derfor kan risikovurderingen
munde ud i et krav om bortgravning af al jordforurening under de kommende bygninger for, at en
senere offentlig indsats ikke umuliggøres eller fordyres væsentligt.
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Som led i en bortgravning af en jordforurening kan der være behov for en kortvarig
grundvandssænkning, hvor det kan være nødvendigt at rense det oppumpede grundvand før
udledning til recipient. Midlertidig grundvandssænkning ifm. med byggeri kræver tilladelse hos
Aalborg Kommune. På grund af områdets særlige beskaffenhed kan der blive stillet særlige vilkår i
forbindelse med en eventuel grundvandssænkning.
Grundvandsforurening
Der er på de tidligere Kemiraarealer påvist forurening af grundvandet med arsen. Derfor skal det i
terrænopbygningen på arealet sikres, at der selv ved stigende grundvandsstand ikke er en risiko for,
at forurenet grundvand trænger op i den rene jord, som fyldes på. Ud fra et meget konservativt skøn
er der fastlagt en dimensionsgivende stigning i grundvandsspejlet på 1,2 meter frem mod 2100.
Skønnet er baseret på DMIs scenarier for vandstandsstigninger i Danmark, som varierer fra 0,3 - 0,6
m meters stigning og med en absolut øvre grænse for potentiel vandstandsstigning på 1,2 meter i år
2100.
Terrænreguleringen planlægges således opbygget med øverste minimum 0,2 m rene materialer
(muld, sand), herunder et kapillarbrydende lag af 0,3 m tykkelse og nederst 1,2 m sediment/råjord
over det højeste grundvandsspejl målt i tre synkronpejlerunder udført i 2010, 2011 samt 2017.
Grundvandssænkning
Områdets beskaffenhed medfører en risiko for, at midlertidig og permanent grundvandssænkning i
området kan mobilisere grundvandsforurening. Der tillades ikke permanent grundvandssænkning i
området. Såfremt der i forbindelse med et byggeri er behov for en midlertidig grundvandssænkning,
kan der som nævnt blive stillet krav om beregninger eller en grundvandsmodel for at sikre, at en
grundvandssænkning ikke vil forårsage skader i omgivelserne eller på anden vis påvirke
grundvandet i området. Aalborg Kommune har igangsat udarbejdelsen af en samlet
grundvandsmodel, som skal belyse påvirkningen på det sekundære grundvandsspejl ved de
planlagte tiltag på Kemiragrunden (bl.a. kystfremrykning og en generel terrænhævning). Denne
model forventes at kunne bruges som grundlag.
Etablering af kælder i nærområdet til det tidligere Kemira-areal er problematisk, fordi
grundvandssækning i den forbindelse medfører risiko for tilstrømning af forurenet grundvand. Der
kan etableres kælder indenfor delområde G i lokalplanen. I resten af lokalplanens område kan der
kun etableres helt eller delvis nedgravet kælder, hvis den kan etableres uden risiko for mobilisering
af grundvandsforureningen under Kemira-arealet. Det vil sige uden grundvandsænkning, eller
dokumentation for at grundvandsænkning ikke udgør en risiko. I praksis forventes det ikke at kunne
lade sig gøre.
Forurening af Limfjorden
Der er på nuværende tidspunkt et badeforbud på kyststrækningen inden for lokalplanområdet på
grund af udsivning af tungmetaller til Limfjorden. Det primære problem er udsivning af arsen fra et
kystnært kisaskedepot på den sydøstlige del af lokaliteten. Der sker desuden i mindre grad
udsivning af tungmetaller på andre dele af kyststrækningen. Det betyder, at der er forhøjede
arsenkoncentrationer i både fjordvandet og i sedimentet på fjordbunden på lavt vand.

Side 41

Miljørapport

Lokalplan 1-2-118

Løsningsforslaget er her at fremrykke den ca. 750 m lange kystlinje, som i dag er en kyststrækning
uden kystsikring. Herved afdækkes forurenet sediment med rene materialer, og der laves afslutning
med stensætning mod fjorden til sikring af sandfyldet. Fremrykning af kystlinjen er godkendt af
Kystdirektoratet. For at reducere udsivningen fra selve kisaskedepotet etableres også en spuns om
depotet, der desuden overdækkes med en rodsikker plastmembran.

Planlagt kystfremrykning (blå markering) og spunsning af kisaskedepot (rød markering).

Tværsnit, som viser opbygningen af den planlagte kystfremrykning.

Kystfremrykning og spuns løser i kombination tre problemer:
1. Det forurenede bundsediment afdækkes med rent sand og jord, således at sundhedsrisikoen
ved direkte kontakt øjeblikkeligt elimineres.
2. Spunsen vil udgøre en barriere mod udstrømmende forurening fra kisaskedepotet og
formindsker dermed arsenbelastningen af Limfjorden.
3. Vanddybden ud for den nye kystlinje øges, hvilket sikrer, at arsenkoncentrationer i det kystnære
fjordvand fremover reduceres til et sundhedsmæssigt forsvarligt niveau.
Den kombinerede løsning sikrer, at den samlede arsenudsivning til fjorden fra Kemira
overslagsmæssigt reduceres med 95 %, hvorved der kan opnås badevandskvalitet i fjorden.
Samtidig sikres det, at arsenudsivningen ikke i fremtiden medfører forurening af bundsedimentet i
Limfjorden langs den nye kystlinje i et omfang, der kan udgøre en sundhedsrisiko.
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Klimatiske faktorer
Der skal som nævnt som et led i byggemodningen ske en generel terrænhævning i det meste af
Etape 1. For det første er strategien at indkapsle jordforureningen fra den tidligere Kemira-fabrik,
som beskrevet ovenfor. Det andet formål med terrænhævning er at sikre fremtidige bebyggelser
mod risiko for oversvømmelser i forbindelse med stormflod og evt. fremtidige vandstandsstigninger i
fjorden.
Lokalplanen fastlægger en minimums terrænkote på 2,5 m DVR på de områder, der skal bebygges.
Derved vurderes fremtidig bebyggelse at være sikret mod oversvømmelser i forbindelse med
stormflod og evt. fremtidige vandstandsstigninger i fjorden. Undtaget er kanthuse, som følger kote
for Havnepromenaden, som derfor skal klimasikres på anden vis eller kunne tåle at blive
oversvømmet.
Lokalplanen indeholder principper for håndtering af ekstreme regnhændelser. Områdets kotering er
en del af løsningen, idet alle veje anlægges med et jævnt fald mod fjorden på mindst 5 promille, så
regnvand selv kan løbe til fjorden.
Gaderum skal udformes, så de i sig selv kan rumme og aflede store mængder regnvand ved
skybrud. Bygaden skal designes og udformes, så den fungerer som hovedskybrudsvej fra det meste
af Etape 1. Ved skybrud vil der ske en opstuvning af vand i hele gaderummet, og denne skal samlet
anlægges som en "skål", der hurtigst muligt afleder skybrudsvandet til fjorden, så skader på
bygninger undgås.
Også gårdrummets kotering indgår i en skybrudssikring, idet der her skal sikres mulighed for
midlertidig opstuvning af regnvand på terræn.
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Principper for håndtering af ekstreme regnhændelser.
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Afbødende foranstaltninger
I planlægningen er der arbejdet med afbødende foranstaltninger for at undgå væsentlige negative
påvirkninger i forbindelse med planens gennemførelse. Følgende afbødende foranstaltninger bliver
gennemført:
Biologisk mangfoldighed
Stedstypiske naturtyper søges genskabt i den kommende Stigsparken, som generelt anlægges
som et naturpræget grønt landskab med høj biodiversitet.
Der fastlægges lokalplanbestemmelser til sikring af høj biodiversitet i gader og byrum.
Landskab
Terrænhævning tilpasses det eksisterende terræn ved overgange, så der skabes en harmonisk
landskabs- og byoplevelse.
Kystfremrykningsanlægget udformes respektfuldt ift. helhedsoplevelsen af fjord og kystlandskab
samt de rekreative muligheder.
Bebyggelsesskala tilpasses eksisterende bys skala.
Arkitektur og kulturarv
Der fastlægges lokalplanbestemmelser til sikring af høj arkitektonisk kvalitet i bydelen.
Fysiske og mentale kulturhistoriske spor søges bevaret - herunder eksempelvis via banestien,
syrebeholderen, Syrens Bådelaug og navngivning af gader/byrum.
Befolkningens levevilkår og materialle goder
Der etableres et veludbygget sammenhængede stinet med god færdselskomfort for cyklister og
gående.
Der etableres lokale butikker, skole, børnepasning mm. som en del af Etape 1.
Der sikres mulighed for successiv udbygning af parkeringsløsninger efter behov.
Der indføres beboerparkering, tidsbegrænset parkering eller tilsvarende i de omkringliggende
områder.
Den overordnede fordelingsvej og de tilknyttede kryds indrettes, så der sikres acceptable
kølængder.
Senest i forbindelse med fuld udbygning af Etape 1 etableres en ny tilslutning til motorvejen.
Menneskers sundhed
Etablering af boliger på arealet mellem Hedegaard og Stigsborg Brygge 5 afventer, at den
miljøbelastende aktivitet lukker ned.
Der sikres med placering af bygningskroppe støjafskærmning af opholdsarealer mod trafikerede
veje.
Der etableres i nødvendigt omfang støjafskærmning i facade og vinduer mod trafikerede veje
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med henblik på at sikre et tilfredsstillende indendørs støjniveau. Der sikres mulighed for at udlufte
boligen uden støjbelastning, og opholds- og soverum orienteres desuden i videst mulig omfang
mod gårdsiden.
Bebyggelsesstruktur, -volumener og facader udformes med fokus på god vindkomfort,
dagslysforhold og solforhold på opholdsarealer.
Der sikres gode rekreative muligheder i Stigsparken, i byrum og via et sammenhængede stinet.
Der etableres trafiksikre færselsmuligheder for gående og cyklister - fx i form af brede cykelstier
og fortov langs Stigsborg Bygade, hævede flader til krydsning, stier i eget tracé og styret
afsætning til skolen på den rigtige side af bygaden.
Grundvand, overfladevand og jordbund
Vejvand renses i grønne regnbede før afledning til fjorden.
Der etableres membran under regnbede/regnvandsgrøfter, hvor dette er nødvendigt for at undgå
øget grundvandsdannelse i forurenede områder.
Før byggeri afklares det for hver enkelt jordforurening, om den skal bortgraves, eller om den kan
blive liggende i jorden uden betydning for sundhed, tryghed og vandmiljø. Evt. udføres
byggetekniske foranstaltninger.
Ubefæstede arealer afdækkes i nødvendigt omfang med ren jord til sikring imod risiko for kontakt
med underliggende forurenet jord, såfremt denne ikke oprenses.
Grundvandssænkning undgås i videst mulig omfang i områder, hvor der er risiko for mobilisering
af grundvandsforurening.
Stigsparken (den tidligere Kemiragrund) påfyldes ren jord oven på den forurenede jord i en sådan
lagtykkelse, at dette sammen med et kapillarbrydende lag sikrer, at arsenforurenet grundvand
ikke stiger op og kommer i kontakt med det øverste lag af pålagt ren jord.
1. Det tungmetalforurenede bundsediment afdækkes med rent sand og jord, således at
sundhedsrisikoen ved direkte kontakt øjeblikkeligt elimineres.
2. Spunsen vil udgøre en barriere mod udstrømmende forurening fra kisaskedepotet og
formindsker dermed arsenbelastningen af Limfjorden.
3. Vanddybden ud for den nye kystlinje øges, hvilket øger fortyndingen og dermed sikrer, at
arsenkoncentrationer i det kystnære fjordvand fremover reduceres til et ubetydeligt niveau.
Klimatiske faktorer
Der fastlægges en minimums terrænkote på 2,5 m DVR på områder, der bebygges.
Der sikres mulighed for at håndtere skybrud ved opstuvning i gader og gårdrum.
Bygaden skal designes og udformes, så den fungerer som hovedskybrudsvej fra det meste af
Etape 1.
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Alternativer
Aalborg Kommune offentliggjorde i december 2016 tre forslag til udvikling af den ny bydel Stigsborg
Havnefront sammen med tilhørende miljøvurderinger af de tre forslag. Forslagene, som var
udarbejdet af tre inviterede teams med arkitektfirmaer, ingeniører mv., rummede oplæg til den
fremtidige struktur og bebyggelse af Stigsborg Havnefront. Forslagene har sammen med de
tilhørende miljøvurderinger været i offentlig høring i otte uger og høringsfristen udløb 10. februar
2017. Der indkom ingen høringssvar i offentlighedsfasen.
Offentliggørelsen af de tre forslag til udviklingsplan for Stigsborg-området udgjorde i sig selv en
belysning af tre mulige hovedgreb og fremgangsmåder til en fremtidig udnyttelse af områdets
arealer. Hvert forslag var offentliggjort sammen med en særskilt miljøvurdering.
Miljøvurderingerne har været udarbejdet med henblik på at sikre en integration af miljøforhold i
arbejdet med udviklingsplanen. Allerede i forbindelse med udarbejdelse af forslagene har
miljøhensyn indgået som en væsentlig del af planlægningen.
På baggrund af de forskellige alternative tilgange, hovedgreb og bebyggelsesforslag
besluttede Aalborg Kommune at gå videre med forslaget "Stigsborg Fjordby". Nærværende
kommuneplantillæg og lokalplan udmønter det valgte forslag til udviklingsplan for Etape 1.
Begrundelserne for at vælge forslaget "Stigsborg Fjordby" var, at:
"Stigsborg Fjordby rummer et stærkt hovedgreb set i relation til bebyggelsens placering,
infrastruktur, grønne områder, håndtering af forurening mv.
Stigsborg Fjordby bygger på en realistisk tilgang til det forventede behov for lokale knudepunkter,
byliv og butikker set i forhold til både indbyggertal, udbygningshastighed, øvrige kultur-, aktivitets
og servicetilbud i Aalborg. Stigsborg er ikke en konkurrent til Aalborgs Havnefront, men et
supplement, der kan noget andet og mere boligbaseret.
Stigsborg Fjordbys møde med Limfjorden indeholder tre urbane byrum og har i sin udformning af
området omkring Syrestien, med bebyggelse langs Engvej og i sin tænkning af attraktionsværdier
indarbejdet en urbanitet, der i meget høj grad på én gang modsvarer visionen, hvad angår
urbanitet og underlaget for byliv.
Stigsborg Fjordby indeholder forslag om Ringen og Fjordpladsen, som vurderes i særlig grad at
kunne skabe et stærkt åbningstræk, der både vil tiltrække investorer og beboere og samtidig
skabe attraktive rammer for borgere i en langt større geografi. Forslaget ses også som et
interessant grundlag for den videre udvikling og placering af en skole med maritim profil, som
kom ind som et meget vigtigt element under arbejdet med parallelopdraget. Hermed styrkes
områdets rekreative værdi samtidig.
Stigsborg Fjordby udmærker sig ved et klart hierarki i vej- og stistruktur, båret af trebenede kryds,
gode forhold for bløde trafikanter og en detaljeret gennemarbejdning i sammenhæng med
bebyggelsestypologier og byggefelter. Svagheder er kollektiv trafikbetjening, hvor der dels kan
hentes inspiration i øvrige forslag, dels tages udgangspunkt i at +Bussen effektivt skal betjene
både Stigsborg og det bestående Nørresundby og derfor ikke nødvendigvis køre ad interne veje i
Stigsborg.
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Stigsborg Fjordby rummer stærke forslag til bæredygtighedstiltag og -vurderinger i relation til
håndtering af regnvand, optimeret daglysindfald mv."
0-alternativet er den tilstand der kan forventes, hvis forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan ikke
endeligt vedtages. I dette tilfælde vil det betyde, at planområdet vil bevare de eksisterende
planrammer.
Der er ikke fremsat yderligere alternativer til planerne.
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Overvågning
Byggeri
Placering og udformning af ny bebyggelse vil blive overvåget gennem den almindelige
byggesagsbehandling af de enkelte bygge- og anlægsprojekter.
Bæredygtig mobilitet
Overvågning af parkeringsdækning, og evt. behov for udbydning af kapacitet, indbygges i SMARTløsning til detektering af ledige p-pladser.
Der gennemføres trafiksikkerhedsrevision af de valgte trafikløsninger med særlig fokus på sikre
skoleveje.
Støjpåvirkning
Overvågning af trafikstøj sker via Aalborg Kommunes regelmæssige kortlægning af støjen fra
vejtrafik, som gennemføres hvert 5. år.
Overfladevand
Krav til kontrol af afledning af overfladevand vil blive fastlagt i udledningstilladelsen til Limfjorden.
Badevandskvalitet
I forlængelse af kystfremrykning og spunsning af kisaskedepot skal der iværksættes et program til
overvågning af badevandskvaliteten i fjorden.
Stigsparken
De valgte anlægs- og beplantningsløsninger i Stigsparken kvalitetssikres miljømæssigt via §8
tilladelse til miljøfølsom anvendelse, og der iværksættes herefter et overvågningsprogram med
henblik på at eliminere risiko for, at underliggende jordforurening kan udgøre en fremtidig
sundhedsrisiko i brugen af området.
Grundvand
I forbindelse med konkret behov for midlertidig eller permanent grundvandssænkning skal risikoen
for mobilisering af jordforurening overvåges ved modellering af forventede grundvandsstrømninger.
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Sammenfattende redegørelse
Den sammenfattende redegørelse udarbejdes efter at den min. 8 ugers offentlige høring er afsluttet.
Her skal beskrives:
Hvorledes miljøhensyn er integreret i planlægningen.
Hvordan miljørapporten og udtalelser indkommet i offentlighedsfasen er taget i betragtning.
Hvorfor netop den planlægning er valgt ud fra de behandlede alternativer.
Hvorledes de væsentlige miljøpåvirkninger af planen overvåges.
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