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Startredegørelse
En startredegørelse er en indledende politisk drøftelse og afklaring af rammerne for et kommende
lokalplanarbejde.
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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Baggrund
Baggrunden for denne startredegørelse er en forespørgsel om at anvende et område langs Selma
Lagerløfs Vej til blandet erhverv. På vegne af Laust og Johanne Løgstrup, A. Enggaard og Novi har
AART Arkitekter udarbejdet et skitseforslag som danner grundlag for denne startredegørelse.
Skitseforslaget viser en fremtidig bebyggelse, der ikke kan gennemføres inden for rammerne i det
gældende plangrundlag.
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Området
Oversigtskort

Oversigtskort.

Lokalplanområdet
Lokalplan området afgrænses af Selma Lagerløfs Vej, Bertil Ohlins Vej, Brantingstien og
Søderblomststien.
Med Egnsplanvej mod syd og Tranholm vej mod nord, samt det eksisterende vejnet med de
udviklingsprojekter der er igangsat, er området særligt godt tilgængeligt for trafikanter i bil. Der er
ligeledes adgang til bus (kommende Plusbus) og cykelsti (kommende supercykelsti) fra Bertil Ohlins
Vej, hvorfra der er gode forbindelser mod midtbyen og til bydelene omkring.
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Eksisterende planforhold
Kommuneplan og lokalplan

Illustrationerne viser kommuneplanrammerne til venstre og områdets lokalplaner til højre.

Kommuneplanramme 4.4.D7 lægger vægt på at forstærke bybåndet langs Bertil Ohlins Vej. Der er
maks. 60 i bebyggelsesprocent i 3 etager. Ud mod bybådet kan der etableres højere bygninger op til
6 etager, hvor der kun må etableres 1 høj bygning i bybåndet, der danner port til Universitetet.
Kommuneplanramme 4.4.D8 Søderblomstien er næsten fuldt udbygget primært med
forskningsrelaterede erhverv samt erhverv. Der må etableres bebyggelse med en maks.
bebyggelsesprocent på 70 og maks. 4 etager.
Lokalplan 08-028 AUC – Centret er vedtaget i 1987 og har til formål at sikre udbygningen af det
daværende AUC (nu AAU). Lokalplanen er ikke udnyttet inden for startredegørelsens afgrænsning. I
delområde A4 gives der mulighed for en bebyggelsesprocent på maks. 50 og 3 etager. I delområde
B3 gives en bebyggelsesprocent på 40 med en etagehøjde på maks. 2½. I delområde C5 en
bebyggelsesprocent på 50, samt maks. 2 etager.
En mindre af området er omfattet af lokalplan 4-4-108. Lokalplanen giver mulighed for en
bebyggelsesprocent på 70 og maks. 4 etager.
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Projektet
Arkitektfirmaet AART har på vegne af grundejerne udarbejdet principper for hovedgreb, landskab,
højde og variation af bebyggelse, offentlige forbindelser, samt 2 mulige principplaner for
bebyggelsen. Hovedgrebet for udviklingen af området er en opbrudt randbebyggelse mod Selma
Lagerløfs Vej og Bertil Ohlins Vej. Landskabet er videreført fra den grønne kile, som parklandskab
mellem bebyggelserne. Forslaget viser tre områder: Delområde A med en bebyggelsesprocent på
70% . Delområde B med en bebyggelsesprocent på 60%. Delområde C med en
bebyggelsesprocent på 84%. Alle eksklusive parkeringshuse.

Koncept og principdiagrammer af bebyggelse.

Derudover har grundejer et ønske om et område med:
Mulighed for etablering af sundhedsrelaterede institutioner, liberalt/let erhverv, kontorer,
undervisning, forskning, klinikker, daginstitution o.l.
I den nordlige del af område A (i nærhed af stationsområdet) ønskes der yderligere mulighed for
etablering af centerrelaterede butikker/ publikums relaterede serviceerhverv, restaurant og hotel.
Idet der bl.a. tilsigtes en eller anden form for randbebyggelse mod Selma Lagerløfs Vej, ønskes
der (bl.a. i respekt for trafikstøj) mulighed for / frihed til at flytte bebyggede arealer mellem
delbyggefelterne.
Ligeledes ønskes der, inden for visse rammer og med respekt for områdets bebyggelsesstruktur,
-skala og – tæthed, mulighed for varieret etageantal.
Lokalplanen bør ikke låse placering af grønne kiler fra vest, men kun anvise at de skal etableres,
evt. som en andel %-del af facadelinjen mod landskabet mod vest.
Der ønskes ligeledes mulighed for etapevis udnyttelse af grunden.
Parkering tilstræbes som en kombination mellem parkering på terræn, gerne i
”grønne”parkeringsområder, og i konstruktion.
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Intentioner og opmærksomhedspunkter i lokalplanforslaget
Her beskrives forhold, der forventes at få afgørende vægt i den forestående planlægning, og de
forhold, der bør undersøges nærmere og afklares før lokalplanprocessen igangsættes.
Den gældende kommuneplan giver mulighed for boliger. Da det er kommunens erhvervsstrategi at
begrænse områdets anvendelse til erhverv, der kan få gavn af nærheden til det nye hospital og
universitetet, ønsker Aalborg Kommune at ændre kommuneplanens anvendelse.
Det skal i lokalplanarbejdet sikres, at der bliver en tilfredsstillende fordeling af bebyggelserne inden
for de enkelte delområder, og at den overordnede ramme for hver matr.nr. overholdes. Det
anbefales derfor, at der i lokalplanen angives minimum og maksimum for antal etager, etageareal,
parkering på terræn og friareal, samt at der defineres maksimale byggefelter for hvert delområde.
Skitseforslaget beskriver bebyggelsesprocenter ekskl. parkeringshuse. I lokalplanen skal der
fastsættes separate krav til parkeringshusenes volumen og placering enten i form af byggefelter,
højder, maksimalt etageantal eller indregnet i den samlede bebyggelsesprocent. Der arbejdes med
en parkeringsløsning, som er en kombination mellem parkering på terræn og i konstruktion på/under
terræn. Der skal endvidere redegøres for, hvordan etablering af parkeringshuse kan følges med
udbygningen af området, så der ikke bliver underkapacitet.
Yderligere principper for arkitektur og materialer skal belyses og undersøges ud fra Aalborg
Kommunes Arkitekturscreening og evt. Højhuspolitik.
I det videre arbejde skal det undersøges, hvordan stationsområdet bearbejdes som et byrum, for at
skabe en sammenhæng til de øvrige stationer langs Bertil Ohlins Vej, samt hvordan byrummet giver
merværdi til området.
Lokalplanen skal anvise, at der etableres grønne kiler fra området vest for
lokalplanområdet. Området skal sikres gode udendørs opholdsarealer, et grønt og
sammenhængende udtryk samt, at beplantningen bidrager til en del af Aalborg Kommunes
biodiversitetsstrategi.
For at håndtere den øgede trafikmængde på Selma Lagerløfs Vej og internt i området, skal der
laves en trafikredegørelse, der også skal ligge til grund for en udbygningsaftale om et
signalreguleret vejkryds ved Selma Lagerløfs Vej.
Der skal i det videre arbejde undersøges, hvordan støjniveauet påvirkes af planlægningen samt
øvrige miljøforhold grundet fortætningen. Projektets bæredygtighedspotentiale bør undersøges
yderligere.
Tidligere betragtninger af delområdet viser, at der både ved afledning af spildevand og regnvand
kan blive udfordringer og behov for nyanlæg (bassiner og ledninger). De første indledende
betragtninger viser ud fra områdets topografi, at afledningsretningen er mod nord øst. Det vil
således også være i denne del af lokalplanområdet, at der skal reserveres areal til et bassin.

Side 6

Startredegørelse

Lokalplan 4-4-120

Anbefaling
Det anbefales, at der arbejdes videre med de overordnede principper som beskrevet i
skitseforslaget.
Det anbefales, at lokalplanprocessen igangsættes efter afklaring af de nævnte
opmærksomhedspunkter.
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