Teknisk notat

Projekt:

Bredegade 10-12, Aalborg

Emne:

Vedr. om- og udbygning

Baggrund
Projektet for Bredegade 10-12 angiver nye bygningsgeometrier, der skaber behov for en om- og udbygning af matrikel og kantzonerne rundt om Bredegade 10
og 12. Det fremtidige Bredegade 10 kræver en udvidelse af eksisterende matrikel og det fremtidige Bredegade 12 skaber en ændring og omdisponering af matrikelforholdende.

Om- og udbygning af Bredegade 10-12
Bredegade 10 udvides mod Niels Ebbesens Gade med 2,1m, og udvidelsen udføres som en parallelforskydning i fuld længde af eksisterende matrikelgrænse. 6
eksisterende træer fjernes og erstattes af nye træer der placeres i byrummet
mellem Bredegade 10 og 12, i Søndergade samt etstørre træ på Bredegade Torv
(se tegninger). Den eksisterende bygning Bredegade 12 nedrives og erstattes af
nybygning der placeres langs byrummets østlige afgrænsning mod Søndergade.
Derved etableres et større byrum mellem Bredegade 10 og 12 der åbner kontakten mellem Vor Frue Kirke og Bredegade til gavn for byens borgere.
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Byrummet markeres og fremhæves ved et nyt belægningsmotiv i bordursten og
chaussésten, og bygningernes geometri er ind- og tilpassede den eksisterende
by. Facader udføres i enkelt og klassisk udtryk, tage udføres som mansard tage
med klassiske kviste.
Området kendetegnes af en eksisterende chausséstens belægning langs bygninger, der fortsættes, tilpasses og føres ind til de nye bygningsgeometrier og facader.
Fremtidig status
Kantzonerne og omgivelserne til Bredegade 10-12 har i dag status som offentlig
vej i form af pladsdannelse, gågade, sivgade, gade og fortov. Om- og udbygningen af Bredegade 10-12 afstedkommer ikke ændringer heraf.

Arealer
Om- og udbygningen indbefatter eksisterende matr.nr. 849 (Bredegade 10),
7000dh (Niels Ebbesens Gade), 850 (Bredegade 12) og 852 Aalborg Bygrunde,
som opdeles i delområde A (byggefelt 1 og 2) og delområde B (byrum/Niels Ebbesens gade) jf. korbilag 1 og 2 i lokalplanforslag 1-1-139.

Bredegade 10:
Eksis.

grundareal

107m2

Fremt.

grundareal

141m2
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Bredegade 12:
Eksis.

grundareal

321m2

Fremt.

grundareal

330m2

Niels Ebbesens Gade:
Eksis.

byrum

175m2

Fremt.

byrum

301m2

Beplantning
Oplæg til begrønning af delområde B: De eksisterende 23 træer fjernes og erstattes af 7 nye træer. 3 søjle avnbøg i Søndergade, 3 lind i Niels Ebbesens Gade
og 1 platan, vingevalnød eller eg på torvet. Træerne på Niels Ebbesens Gade
suppleres med en lavbeplantning, integreret i belægningsdesignet og byrumsdannelsen, i form af en række blomsterkummer indeholdende en blanding af
Snefrytle, Liriope og Blåaks.

Lind:

Snefrytle:

Liriope:

Blåaks:

Anlægsøkonomi
Entreprenørudgifter til etablering af erstatningstræer samt reetablering af belægninger langs matrikelskel anslået til kr. 700.000 ekskl. moms.
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