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Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er juridisk bindende for borgerne og regulerer, hvordan et område må anvendes og
indrettes fremover. Igennem lokalplaner styrer byrådet den fremtidige udvikling i et område.
Et af formålene med lokalplaner er at give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete
tiltag i sammenhæng med omgivelserne og den øvrige planlægning i kommunen.
Lokalplaner udarbejdes efter regler i Planloven, som regulerer arealerne i Danmark på et overordnet
niveau. Loven sikrer, at der bliver taget hensyn til alle interesser i samfundet, når arealer bruges og
indrettes. Planloven bestemmer også, hvad en lokalplan skal indeholde, og hvordan den skal
offentliggøres.
I en lokalplan vil der typisk være bestemmelser om:
Hvad området og bygningerne må bruges til.
Hvordan området må udstykkes.
Hvor store og høje bygninger må være.
Hvordan bygninger, veje, stier mm. skal se ud og ligge.
Hvor og hvilken type beplantning, friarealer o.lign. der skal være.
Afhængig af den enkelte lokalplan og stedet kan lokalplanen indeholde øvrige bestemmeler, fx om
bevaringsværdige huse og bymiljøer, støjskærme eller grundejerforeninger.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og kommuneplan?
En lokalplan skal altid være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Kommuneplanen
beskriver byrådets overordnede visioner for, hvordan kommunen skal udvikle sig.
Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Men byrådet har pligt til at virke
for kommuneplanens gennemførelse, bl.a. gennem udarbejdelse af lokalplaner, som til gengæld er
bindende for den enkelte grundejer.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og byggelov?
I Byggeloven og særligt i Bygningsreglementet er der en lang række generelle krav og
bestemmelser til og om byggeri. De skal være opfyldt, for at et byggeri er lovligt, og for at opnå
byggetilladelse til byggeriet. En stor del af disse bestemmelser kan i en lokalplan skærpes eller
lempes. Det vil sige, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser, der udtrykkeligt er nævnt i
lokalplanen, tilsidesætter Byggelovens bestemmelser.
Hvis ikke der er særlige bestemmelser i lokalplanen, der tilsidesætter Byggelovens regler, er det
Byggelovens bestemmelser, der er gældende inden for lokalplanens område.
Det er denne koordinering mellem Byggelov og Planlov, der i lokalplanlagte områder for eksempel
gør det muligt at bygge både højere og tættere, end det ellers er tilladt i Byggeloven.

Hvornår laves der en lokalplan?
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Byrådet skal vedtage en lokalplan,
når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres,
når arealer skal overføres til byzone, eller
når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.
Kommunen kan altid af egen drift beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan for et givet område
eller projekt.

Hvad består lokalplanen af?
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om
lokalplanens indhold.
Bestemmelserne, der omfatter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets fremtidige
anvendelse.
Kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige disponering af
området.

Lokalplanforslag og offentlig høring
Når byrådet har godkendt forslag til lokalplan sendes planen i offentlig høring. I den periode har
borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når
offentlighedsperioden er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme
eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt.
Byrådet er forpligtet til at behandle indsigelser og forslag om ændringer inden lokalplanen vedtages
endeligt, men byrådet er ikke forpligtet til at rette sig efter dem.
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så
omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med
offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside,
er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke
må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i
planen.
De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.
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Redegørelse
I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold.
I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen
og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til
anden lovgivning, som fx Naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.
Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved
lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål
Lokalplanen omfatter en del af byområdet ved Godsbanearealet, i hjørnet mellem Dag
Hammarskjølds Gade og Østre Alle, der ligger i den centrale del af Aalborg nær ved Aalborg
Banegård og Aalborg Busterminal.
Lokalplanlægningen er igangsat på baggrund af et ønske om at ændre den gældende lokalplan
således, at der kan opføres en ny etageboligbebyggelse inden for lokalplanområdet.
Området ved Godsbanearealet har igennem en årrække været præget af byomdannelse og dermed
stor byggeaktivitet. Formålet med omdannelsen har været at ændre området fra erhvervs- og
industriområde til et nyt byområde med blandede byfunktioner. Derfor er området i dag omfattet af
Lokalplan 1-1-110, som udlægger lokalplanområdet til kontorerhverv.
Formålet med lokalplanen er dermed at ændre den eksisterende planlægning, så der gives
mulighed for at opføre en ny bebyggelse til boligformål. Det skal desuden sikres, at bebyggelsen
indgår i den bymæssige sammenhæng omkring det fremtidige forløb af Østerå, og skaber
forbindelse til Godsbanearealet ved etablering af en passagemulighed igennem bebyggelsen fra
Dag Hammarskjølds Gade og Østre Alle.
Der lægges stor vægt på, at den fremtidige bebyggelse disponeres sådan, at den har afskærmende
virkning på trafikstøj fra Østre Alle og Dag Hammerskjølds Gade ift. udendørs opholdsarealer og
byrum, og at bebyggelse og udearealer etableres i et højt kvalitetsniveau.
Derudover fastlægger lokalplanen, at der skabes en sammenhæng mellem boligbebyggelsens
udendørs arealer og de fremtidige rekreative elementer, som etableres i forbindelse med åbningen
af Østerå. Østerå har et planlagt forløb omkring Brohuset, og vil bidrage til de rekreative værdier i
området. Endelig lægges der vægt på, at parkeringsarealer opføres i konstruktion.
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Visualiseringen (udarbejdet af Rambøll) viser en mulig udformning af nybyggeri og byrum i lokalplanområdet set fra
Godsbanearealet.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2019.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet omfatter et samlet areal på ca. 4.340 m² bestående af matriklerne 1410e, 1410i
samt en del af matr.nr. 7000dm, alle Aalborg Bygrunde. Området er beliggende i byzone og
vejbetjenes fra Kielersvej.
Inden for området er der en terrænmæssig variation på op til 9 meter. De laveste områder ligger i
ca. kote 2 (DVR90), og de højeste, på skrænten mod Østre Alle og Dag Hammarskjølds Gade,
ligger i ca. kote 11 (DVR90).
Lokalplanområdet udgør en del af Godsbanearealet, og ligger i hjørnet af område ved krydsningen
mellem Dag Hammarskjølds Gade og Østre Alle. Lokalplanområdet er det sidste byggefelt i den
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store byomdannelse af det tidligere godsbaneareal.
Området fremstår ubebygget, og her findes kun sparsom beplantning i form af vildtvoksende
græsser, mindre planter o.l. Dog fremstår skrænten mod Østre Alle og Dag Hammarskjølds Gade
med sammenhængende træbevoksning.

Fotoet viser træbevoksningen op mod Dag Hammarskjøds Gade. Endvidere ses parkeringshuset vest for
lokalplanområdet.

Inden for lokalplanområdet findes også et nedlagt banespor, som fjernes ved lokalplanens
realisering. Derudover forløber der en grussti igennem området, som forbinder Kærby med
Godsbanearealet og de nye byparker, Jernbaneparken og Å-parken.
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Foto viser adgangen til lokalplanområdet, set fra nord, under Østre Alle samt indkørslen til området fra Kielersvej.

Lokalplanområdet afgrænses mod øst af Dag Hammarskjølds Gade og mod syd af Østre Alle.
Begge vejes forløb er hævet over terræn, og det er dermed muligt at færdes under dem. Arealet
under Dag Hammarskjølds Gade anvendes til parkering af cykler og biler samt stiforbindelse i
øst-vest gående retning.
Mod nord og vest præges området af igangværende byggerier, som i løbet af en begrænset
tidsperiode vil være afsluttede og fremstå som ny bebyggelse.

Omgivelser
Lokalplanen udgør en del af det nye byområde Godsbanearealet, der er planlagt som et moderne
tætby-område med blandede byfunktioner fx dagligvare, detailhandelsbutikker, boliger, undervisning
og hotel. Derfor findes flere undervisningsinstitutioner i området herunder Aalborg City Gymnasium,
VUC & HF Nordjylland og SOSU Nord. Endvidere fremstår Godsbanearealet med grønne områder
og rekreative faciliteter som fodbold- og basketballbaner. Det er yderligere planlagt, at Østerås
fremtidige forløb skal indgå som forskønnende rekreativt element i bydelens grønne struktur.
Områdets bebyggelse består hovedsageligt af nyopførte bygninger i et modernistisk formsprog.
Bygningerne er opført i op til 8 etager, og fremstår som meget varierede bebyggelser pga. de valgte
materialer, idet der anvendes både tegl, træ, beton og metal på bygningernes facader.
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Foto fra Godsbanearealet som viser et udsnit af Jernbaneparken. Fodboldbanen kan i tilfælde af ekstremregn også
fungere som regnvandsbassin.

Ikke langt herfra ligger også Aalborg Banegård og Aalborg Busterminal, der tilsammen udgør
regionens og byens knudepunkt for offentlig trafik. Herfra kan tilgås både busser og tog med
forbindelse til hele Danmark. I tilknytning stationen ligger Kennedy Arkaden, der indeholder flere
funktioner fx privathospital, læger, fysioterapeuter samt cafeer, butikker, biograf m.m.
Mod øst, modsat Dag Hammarskjølds Gade, ligger Hjulmagerkvarteret, som er et ældre
erhvervsområde. I området findes fx mindre håndværksvirksomheder, bilsyn, autoværksteder,
butikker og en virksomhed til betonfremstilling. Hjulmagerkvarteret er udpeget som
byomdannelsesområde i kommuneplanen og forventes derfor at ændre karakter indenfor en
begrænset årrække.
Syd for lokalplanområdet, modsat Østre Alle, ligger et andet erhvervsområde som bl.a. rummer
tekstilvirksomheden Gabriel A/S og arealerne tilknyttet Banedanmark. Der er forbindeles herfra til
Østerådalen, som er et stort rekreativt område nær byen.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af etageboligbyggeri samt tilhørende udearealer, vej- og
parkeringsanlæg. Bebyggelsen skal opføres med volumener i varierende højde, og vil med sin
placering fremstå som et pejlemærke set fra Østre Alle og Dag Hammarskjølds Gade.

Anvendelse og disponering
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til boligformål med mulighed for også at anvende
bebyggelsen til kontorerhverv. Planlægningen skal sikre, at der gives mulighed for etablering af
etageboligbyggeri ved hjørnet af Dag Hammarskjølds Gade og Østre Alle med tilhørende vej-,
parkerings-, fri- og opholdsarealer.
Ved disponering af bebyggelse og opholdsarealer er der lagt vægt på, at bebyggelsen skal have en
afskærmende effekt i forhold til trafikstøj. Derfor skal bebyggelsen opføres som randbebyggelse
mod Østre Alle og Dag Hammarskjølds Gade således, at der sikres fredelige udendørs
opholdsarealer på nordsiden af bebyggelsen.
Planen giver mulighed for, at der opføres ny bebyggelse inden for det fastlagte byggefelt, som vist
på Kortbilag 2. For ny bebyggelse gælder det, at stueetagen skal anvendes til sekundære funktioner
som parkering, depoter, teknik o.l. og kun i begrænset omfang til boligformål. Boligerne i stueetagen
kan etableres i randbebyggelsens gavle mod Godsbanearealet og Østerå under forudsætning af, at
boligkvaliteten kan sikres. De øvrige etager skal anvendes til boligformål og evt. kontorerhverv.
Parkering af biler skal ske inden for byggefeltet. Parkeringen skal ske i konstruktion og etableres i
bygningen samt under overdække. Overdækningen skal anlægges med tagterrasse til fælles ophold
for beboerne. Som supplement hertil kan der etableres altaner som private udendørs opholdsarealer
i tilknytning til den enkelte bolig.
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Forslag til situationsplan for området med blandt andet volumer, bygningshøjder og terrænkoter (klik på billedet for
større version). Forslaget er udarbejdet af Rambøll.

Derudover kan der etablers cykelparkering inden for byggefeltet og på de særligt anviste arealer i
kanten af bebyggelsen samt mod Østre Alle og Dag Hammarskjølds Gade.
Lokaplanområdets vejadgang skal indrettes som shared space (opholds- og legeområde), da
vejadgangen til bygningen også skal fungere som stiforløb til Jernbaneparken og Å-parken. Arealet
til shared space følger det fremtidige trace til Østerå.
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Principsnittet (udarbejdet af Rambøll) viser, hvordan bebyggelsen er indpasset ift. terrænet mod Østre Alle samt den
etagemæssige disponering af bebyggelsens funktioner.

Bebyggelse
Bebyggelsen skal opføres som randbebyggelse mod Dag Hammarskjølds Gade og Østre Alle, og
udgøre en samlet visuel og arkitektonisk helhed. Med bygningsprincippet skabes en ”stille” bagside,
hvor der etableres et attraktivt gårdrum, som kan blive omdrejningspunktet for fælles udendørs
ophold for beboerne. I bebyggelsens arkitektur udgør forskydning i volumener og bygningshøjde,
gennemgående materiale- og farvevalg de vigtigste elementer i bygningsudtrykket.
Randbebyggelsen skal opføres med varierende etageantal i 7 etager (24 meter), 9 etager (30 meter)
og 11 etager (36 meter). De højeste bygningsvolumener placeres ved krydsningen mellem Dag
Hammarskjølds Gade og Østre Alle, for at markere hjørnet og for at sikre, at bebyggelsen fremstår
som et pejlemærke for området. Herfra trappes bebyggelsen ned mod nord og mod vest.
Parkeringsdækket på bebyggelsens nordside må etableres som én etage, og der skal indrettes en
tagterrasse på taget af parkeringsdækket til fælles udendørs opholdsareal. Udluftninger og huller i
dækket til ventilation af p-anlægget skal bearbejdes arkitektonisk, fx som møbler, og fremstå som
integrerede elementer ift. tagterrassens opholdsfunktioner. Konstruktionen må gives en maksimal
højde på 6 meter over terræn fra Godsbanearealet. Udluftninger kan dog være højere.
På grund af den store terrænforskel mellem Godsbanearealet, Østre Alle og Dag Hammarskjølds
Gade vil bebyggelsens højde opleves forskelligt afhængigt af, hvorfra den ses. Fra Østre Alle og
Dag Hammarskjølds Gade vil randbebyggelsen fremstå som 5, 7 og 9 etager, mens den fra
Godsbanearealet vil fremstå som 7, 9 og 11 etager, da de to nederste etager kun vil være synlige fra
Godsbanearealet. Bebyggelsens samlede højder og variation fremgår af Kortbilag 2.
Bebyggelsen skal fremtræde homogen, dog med et varieret og levende facadeudtryk. Grundet
områdets synlige placering og de forholdsvis store volumener skal der sikres en opbrydning af
bebyggelsens facader, jf. nedenstående illustration. Dette kan ske ved brug af variation i
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bygningshøjder, materialer, farver, struktur, facaderytme, frem- og tilbagerykning samt indpasning af
altaner, karnapper, bygningsdetaljer o.l.
Materialer som tegl og delpartier i metal, glas og træ skal anvendes som primære facadematerialer.
Til understøtning af variationen kan der suppleres med andre materialer samt begrønning af facader
og tag. Randbebyggelsens facader skal som hovedprincip fremtræde med tegl som blank mur i
brændte nuancer af farverne rød eller brun inden for jordfarveskalaen. Parkeringsanlægget mod
Østerå kan dog opføres med facader i beton, som efterbehandles med lasur i røde eller brune
nuancer. Murene skal desuden begrønnes mod Østerå.

Visualiseringen (udarbedet af Rambøll) viser, hvordan et muligt byggeri kan se ud fra Østre Alle. I baggrunden ses b.la.
Comwell Hvide Hus og Aalborg Tårnet.

Trafik og parkering
Den primære adgang til lokalplanområdet vil ske fra Kielersvej, hvorfra det er muligt at køre og gå
ind langs det fremtidige Østerå-tracé og bevæge sig op på det fælles udendørs opholdsareal og
videre op til de enkelte boliger.
Derudover vil der være adgang for gående og cykellister fra Østre Alle og Dag Hammarskjølds
Gade. Ankomstarealet her vil udgøres af et begrønnet forareal, hvorfra der skal sikres mulighed for
offentlig passage igennem bebyggelsen for gående til Godsbanearealet.
Adgangsvejen fra Kielersvej langs Østerå-traceet skal udformes som Shared Space/opholds- og
legeområde. Østerå vil fremstå som et rekreativt element, hvor gående og cykelister skal have
mulighed for at bevæge sig langs åen. Der vil være en tilkobling til områdets stiforbindelser, der
forbinder lokalplanområdet med Jernbaneparken og Å-parken samt de omkringliggende byområder.
Dette vil betyde, at adgangsvejen udgør et delt byrum, hvor alle trafikantgrupper kan færdes på lige
fod. Det betyder også, at man ved indretning og disponering skal være særlig opmærksom på at
undgå farlige situationer som fx bakkende lastbiler og renovationsvogne. Adgangsvejen betjener
parkeringsarealet, hvor der også skal være passage for lastbiler.
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Inden for lokalplanplanområdet skal der udlægges areal til parkering svarende til:
En p-plads pr. to boliger ved etageboliger over 50 m² bruttoetageareal.
En p-plads pr. otte boliger ved etageboliger under 50 m² bruttoetageaeal.
I Aalborg Midtby gives der mulighed for reduktion af parkeringsnormen for biler. Dette skal øge
anvendelsen af kollektiv trafik. Reduktionsfaktoren gælder bl.a. for områder inden for en afstand af
600 meter fra Aalborg Station og udgør en reduktionsfaktor på 0,9 ift. gældende norm for boliger.
Parkeringen skal opføres i konstruktionen under det fælles opholdsareal.
Der skal endvidere udlægges areal til cykelparkering svarende til to pladser pr. bolig. 50% af
cykelparkeringen skal opføres som overdækket parkering. Cykelparkering langs Øster Alle og Dag
Hammarskjøldsgade må ikke overdækkes.

Udendørs opholds- og friarealer
Ubebyggede arealer opdeles i 3 kategorier:
Private udendørs opholdsarealer til den enkelte bolig.
Semi-private udendørs opholdsarealer som fællesopholdsareal og grønne friarealer, primært til
områdets beboere.
Offentlige tilgængelige opholdsarealer/byrum.
I tilknytning til den enkelte bolig kan der etableres private udendørs opholdsarealer, som altaner og
terrasser. Disse skal bidrage til at øge boligernes kvalitet og gøre dem til attraktive byboliger.
På bebyggelsens nord og vestside skal der etableres en tagterrasse, som udgør det semi-private
udendørs opholdsareal fortrinsvis til bebyggelsens beboere. Denne udformes dog med mulighed for
passage af offentligheden til Dag Hammarskjølds Gade og Østre Alle. Opholdsarealet skal etableres
således, at beboerne sikres kvalitetsfyldte opholdsmuligheder med mulighed for privathed, samt lys
og læ.
I sammenhæng med Østerå skal der etableres et offentligt tilgængeligt byrum, som også fungerer
som adgangsvejen til bebyggelsen. Arealet skal udformes, så det indbyder til midlertidigt ophold,
oplevelse af åens forløb og de rekreative kvaliteter, der knytter sig hertil. Byrummet skal fremstå
urbant, men med en udpræget grøn-blå karakter.
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Visualiseringen (udarbejdet af Rambøll) viser en mulig indretning af tagterrasen over parkeringen.

Indretning af grønne områder i byerne har stor betydning for biodiversiteten, og undersøgelser viser,
at diversiteten af fuglearter i parcelhushaver kan være på højde med diversiteten i mange skove.
Bynaturens værdi afhænger af mange faktorer. Det gælder mængden af biotoper og
sammenhængen mellem dem, mængden af hjemmehørende og lokale arter og variationen af
strukturer og levesteder. Der stilles derfor krav om brug af hjemmehørende plantearter i lokalplanen.
Større satsning på lokalt forekommende træarter, urter og græsser og etablering af egentlige
naturbiotoper som eng, strandeng og overdrev vil øge biodiversiteten og trække den lokale natur ind
i byen. Grønne områder udgør hertil en vigtig ressource og en potentiel vigtig brik i
klimatilpasningsindsatsen. Bynatur kan bidrage til at forsinke, nedsive og fordampe regnvand og
sikre en robust og mangfoldig by, der kan modstå klimaforandringerne. Derudover bidrager grønne
og velindrettede fri- og opholdsarealer til vores oplevelse af spændende og attraktive byrum, der
indbyder til ophold og aktivitet.
Semi-private og offentlige udendørs opholdsarealer skal derfor anlægges med en åben og grøn
karakter, hvor vegetation skal spille en væsentlig rolle i indretningen, og der opnås rummelighed
med fx buske, stauder, træer og græsser. Derudover skal der sikres et godt samspil med det
rekreative forløb ifm. Østerås fremtidige forløb.
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Referencefoto som viser et byrum, der er indrettet med vand som centralt element.
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Anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinjer for kommunens udvikling samt
en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.D11 Godsbanearealet.
Rammeområdet er udpeget som byomdannelsesområde, grønt indsatsområde og arkitektonisk
eksperimentarium. Der lægges vægt på at bevare kulturhistoriske spor fra områdets tid som
godsbaneareal. Målet er at skabe et nyt alsidigt byområde med en åben og grøn karakter, der
indrammer den tætte midtby og formidler den grønne sammenhæng fra Østerådalen til det centrale
midtbyområde og fjorden. For at sikre disse intentioner kan der kun ske beskedne til- og
ombygninger af eksisterende bebyggelser.
Lokalplanen bidrager til at virkeliggøre målene i kommuneplanrammen. Blandt andet sikres det med
lokalplanen, at der er mulighed for spændende og varieret arkitektur, som kan markere hjørnet af
Østre Alle og Dag Hammarskjølds Gade. Denne grønne sammenhæng med Østerådalen sikres ved
at udlægge areal til Østerås forløb inden for planområdet. Dermed er lokalplanen er i
overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer.
Højhuspolitik
I henhold til Aalborg Kommunes højhuspolitik, som er udmøntet gennem retningslinje 5.1.3 i
kommuneplanen med tilhørende bygherrevejledning, skal der foretages en
højhuskonsekvensvurdering, når der planlægges for højhuse i de områder, der i kommuneplanen er
udlagt som områder til eventuelle højhuse. Ét af de områder, der er udlagt til formålet, er området
ved Godsbanen.
I kommuneplanens retningslinje 5.1.3 defineres et højhus som en bygning på mere end 35 meter
eller på mindst 11 etager. Bygninger i denne højde vil stå i markant kontrast til byens generelle
maksimale højde, som i dag er på 5-6 etager, og vil derfor have betydning for byens profil.
Med omdannelse af Godsbanearealet præges området af nyt og tæt byggeri i op til seks etager.
Med lokaplanen gives der mulighed for opførelse af ny bebyggelse i op til 11 etager og ca. 36 meter,
hvorved bebyggelsen ifølge kommuneplanen defineres som et højhus.
Høj og markant bebyggelse på hjørnet af Østre Alle og Dag Hammarskjølds Gade vil skabe blikfang,
da denne vil skille sig ud fra de omkringliggende bebyggelser. Derudover vil randbebyggelse bidrage
til afgrænsning af Godsbanearealet.
Med planområdets synlige placering stilles der krav til udformning og materialevalg, som skal sikre
at ny bebyggelse opføres som en helhed og med en arkitektonisk høj standard. Se endvidere
bilaget Højhusredegørelse.

Lokalplaner og byplanvedtægter
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Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende lokalplan 1-1-110, samt delvist af tillæg til
lokalplan 1-1-110 (lokalplan 1-1-128). Lokalplanerne udlægger området til blandede bymæssige
formål som kontorer, service, kulturelle formål, undervisning, institutioner, rekreative formål og
tekniske anlæg til områdets forsyning.
Der gives dog ikke mulighed for etablering af boliger på det pågældende sted i lokalplan 1-1-110. På
den baggrund udarbejdes denne lokalplan, lokalplan 1-1-138.
Udover ændring af områdes anvendelse tilpasses områdets byggemuligheder i forhold til
byggehøjder.
Med byrådets endelige godkendelse af lokalplan 1-1-138 ophæves lokalplan 1-1-110 og 1-1-128
inden for det område, der omfattet af nærværende lokalplan.

Byggehøjder inden for lokalplanområdet jf. eksisterende lokalplan 1-1-110.

Miljøvurdering af planer
"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.
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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 lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der
foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der er udarbejdet en miljørapport for lokalplanen. I miljørapporten beskrives,
hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal
overvåges.
Miljørapporten findes i afsnittet "Miljørapport", som kan ses sammen med planen.

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
I "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er det på bilag 1
og 2 defineret, hvilke konkrete projekter og anlæg, som skal vurderes for, om de kan få væsentlig
indvirkning på miljøet. Der skal laves en miljøkonsekvensrapport for anlægsprojekter, som forventes
at kunne påvirke miljøet væsentligt. Rapporten skal i høring og godkendes, inden bygherren kan få
tilladelse til at gå i gang med projektet.
På nuværende tidspunkt omfatter lokalplanen ikke et projekt eller anlæg på Bilag 1 eller 2 i
ovennævnte lov. Derfor er der ikke udarbejdet en screening eller en miljøkonsekvensrapport. Når
det endelige bygge- eller anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at udløse en screening for
en vurdering af, om projektet har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's
medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske
for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er
beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura
2000-områderne.
Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,
om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.
Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 5,5 km nordvest for planområdet - Natura 2000 område
nr. 15 "Ulvedybet, Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal". Alene pga. afstanden vurderes
det, at planlægningen af området til boligformål og rekreativ anvendelse hverken i sig selv eller
sammen med andre planer og programmer vil påvirke Natura 2000 området.

Bilag IV-arter
Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter,
som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura
2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at
forstyrre fugle på reder.
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Planområdet består udelukkende af bebygget areal uden naturarealer med væsentlig værdi,
beplantninger af væsentlig udstrækning, træer eller lignende.
Det vurderes derfor, at området ikke benyttes som yngle- eller rasteområde for plante- eller
dyrearter på habitatdirektivets bilag IV.
Det kan dog ikke udelukkes, at området sporadisk benyttes af flagermus som fødesøgningsområde.
Det vurderes dog samlet, at planområdet enten ikke benyttes af flagermus overhovedet, eller at det
udgør et uvæsentligt yngle- eller rasteområde for arter af flagermus.

De kystnære dele af byzonen
Af Planlovens § 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der
vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger
væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en
begrundelse herfor.
Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen i en afstand af ca. 1,2 km fra
Limfjorden.
Lokalplanen giver ikke mulighed for byggeri i større højde end det er tilladt med eksisterende
lokalplan 1-1-110.
Områderne mellem kysten og lokalplanområdet er tæt bebygget og langs havnefronten er der opført
enkelte højhuse med en bygningshøjde på op til 50 meter. Det vurderes, at den nye bebyggelse vil
blive skjult bag bebyggelsen nærmere fjorden, hvorved der ikke vil ske nogen væsentlig visuel
påvirkning af kystlandskabet.

Klimatilpasning
En del af området ligger inden for et område med høj risiko (5% eller mere i 2050) for
oversvømmelse.
De hydrauliske beregninger for de fremtidige forhold af Østerå ved Brohuset og nedstrøms i
Åparken viser en maksimal vandstand i Østerå ved Brohuset i kote +2,84 m DVR90 ved en
ekstremsituation fremskrevet til 2050. Med baggrund heri anbefales en fremtidig sokkelkote ved
Brohuset i minimum kote +3,20 m DVR90.
De fastsatte højder for byggeriet har udgangspunkt i kote +4 DVR90, dermed forventes
bebyggelsen at være fremtidssikret mod fremtidige vandstandsstigninger.
Hvis der ønskes en sokkelkote lavere end +3,20 m DVR90, skal der redegøres for klimasikringen i
forbindelse med en byggeansøgning. Klimasikring kan f.eks. være, at nederste niveau i form af en
parkeringskælder kan oversvømmes ved en ekstremsituation.

Frivillig udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
I henhold til Planlovens § 21 b kan kommunen indgå aftale med grundejeren om helt eller delvis
finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at
virkeliggøre planlægningen.
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I forbindelse med denne lokalplan er der indgået aftale med grundejeren om finansiering af
åbningen af Østerå for den del af åen, som foløber langs Brohuset. Aftalen forpligter grundejer til at
yde bidrag til finansiering af etableringen af nye å-profiler, anlæg af to nye stibroer over åen samt
indretning af grønne og rekreative arealer langs åens forløb med beplantninger, belægninger,
belysning og inventar mv.
Åbningen af Østerå bidrager med en rekreativ værdi for Godsbanearealets og Brohuset beboere, og
sikrer en rekreativ forbindelse til bl.a. Østerådalen og på sigt Limfjorden.
Udbygningsaftalen offentliggøres som et særskilt dokument.

Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan
Byrådet kan i medfør af § 47 i planloven ekspropriere privat ejendom eller private rettigheder over
fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan
og for varetagelsen af almene samfundsinteresser.
Det forventes ikke at blive aktuelt at ekspropriere i forbindelse med denne lokalplan.
Hvis det mod forventning skulle blive aktuelt at ekspropriere, kan det ske efter planloven på
baggrund af en række betingelser. Heraf kan følgende særligt fremhæves:
Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller byplanvedtægt) på det
tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ekspropriation.
Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det projekt, der ønskes
gennemført.
Ekspropriation kan kun ske inden for det område, som omfattes af lokalplanen.
Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriationsformålet skal være
meddelt på ekspropriationstidspunktet.
Ekspropriation i planloven kan ske til offentlige formål eller til fordel for en privat aktør, hvis
ekspropriationen i øvrigt tjener almene samfundsinteresser. Der gælder imidlertid et skærpet
nødvendighedskrav, hvis ekspropriation skal ske til fordel for private.
Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås med mindre indgribende midler, for eksempel ved
en frivillig aftale med den berørte lodsejer. Ekspropriationen må ikke omfatte et større areal end
nødvendigt. Hvis lodsejeren eller nogen, ejeren har indgået aftale med, selv vil og kan forestå
virkeliggørelsen, kan der heller ikke eksproprieres. Det er desuden en betingelse, at der skal
være et aktuelt behov for virkeliggørelse af de foranstaltninger, som lokalplanen giver de
planmæssige rammer for.
Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering af
ekspropriationsformålet, ligesom indgrebet og betydningen heraf for den ejer af ejendom, som vil
skulle eksproprieres, skal stå i et rimeligt forhold til de almene samfundsinteresser, som forfølges
med ekspropriationen. Kravet om rimelighed og forholdsmæssighed må således vurderes konkret
med hensyn til indgrebets karakter og betydning for de involverede.
For lokalplaner vedtaget efter 1. januar 2019 gælder, at kommunens mulighed for at foretage
ekspropriation bortfalder 5 år efter, at planen er offentliggjort.
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Proceduren for ekspropriation i medfør af en lokalplan følger reglerne for ekspropriation i vejlovens
§§ 99-102. Det indebærer bl.a.:
at kommunen har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for ekspropriation inklusive
arealfortegnelse og ekspropriationsplan,
at kommunen skal offentliggøre et tidspunkt mv. for en såkaldt åstedsforretning og indvarsle ejere
m.fl. hertil med mindst fire ugers varsel,
at kommunen skal afholde åstedsforretning, hvor ejere m.fl. er indkaldt, og hvor grundlaget for
ekspropriationen gennemgås,
at kommunen under åstedsforretningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere m.fl., og
at ejere m.fl. kan acceptere erstatningsforslag med forbehold for ekspropriationens fremme,
at ejere m.fl. inden for en frist på fire uger efter åstedsforretningen kan komme med
bemærkninger til den planlagte ekspropriation,
at kommunalbestyrelsen som hovedregel først efter udløbet af fristen på fire uger efter
åstedsforretningen kan træffe beslutning om ekspropriation, og at kommunalbestyrelsen i
forbindelse med ekspropriationsbeslutningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere
m.fl.,
at ejere m.fl. kan klage til Planklagenævnet over lovligheden af ekspropriationsbeslutningen, og
at kommunen har pligt til at sørge for, at erstatningen fastsættes ved taksation, hvis der ikke kan
opnås aftale om erstatning. Sagen skal indbringes til taksationsmyndigheden senest otte uger
efter, at ekspropriationsbeslutningen er meddelt og – i tilfælde af klage over
ekspropriationsbeslutningen – senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen.
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.
findes i Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
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Anden lovgivning
I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end planloven.

Trafikregulering
Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have
væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Arkæologi
Hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det
berører fortidsmindet, og fundet skal straks meldes til Nordjyllands Historiske Museum,
jf. Museumsloven.
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, i henhold til Museumslovens
§ 25, anmode Nordjyllands Historiske Museum om at tage stilling til, hvorvidt arbejdet vil berøre
væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå, inden en tidsfrist på fire uger, komme med en udtalelse
om dette.
Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens
udgiften til en eventuel større forundersøgelse afholdes af bygherren eller den, for hvis regning
jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.

Jordforurening
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal
arbejdet standses og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes
vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og
Jordforureningslovens § 71.
I 2008 blev begrebet områdeklassificering indført i Jordforureningsloven. Områdeklassificering
omfatter de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Hele lokalplanområdet er
områdeklassificeret.
I praksis betyder områdeklassificering, at grundejeren har pligt til at undersøge jorden, inden den
køres bort fra en områdeklassificeret ejendom, og at jordflytning skal anmeldes til Aalborg
Kommune. Formålet med dette er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede
arealer.
En del af lokalplanområdet er ligeledes V1 kortlagt (matr. nr. 1410i, 1410e og 1410a, alle ejerlav
Aalborg Bygrunde). En V1 kortlægning betyder, at der er foregået aktiviteter, som erfaringsmæssigt
kan have forurenet jorden.
Hvis et kortlagt areal eller en del af et kortlagt areal ønskes anvendt til bl.a. bolig, børneinstitution,
offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område eller institution, skal ejer eller
bruger af arealet ansøge kommunen om tilladelse efter jordforureningslovens § 8, før anvendelsen
af det kortlagte areal ændres.
Generelt for området gælder, at hvis der opføres bl.a. bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads,
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skal ejer/bruger ifølge jordforureningslovens § 72 b sikre sig, at det øverste 50 cm's jordlag på
ubebyggede områder ikke er forurenet, eller at der er varig fast belægning.
Med udgangspunkt i jordforureningsloven kan der stilles krav til undersøgelser og evt. oprensning i
forbindelse med fremtidig bygge- og anlægsarbejde samt flytning af jorden.
Bortskaffelse af overskudsjord skal anmeldes til Aalborg Kommune.
Man finder kortet med de områdeklassificerede og kortlagte grunde via Aalborg Kommunes
hjemmeside www.aalborg.dk.

Grundvandssænkning
Såfremt der i forbindelse med byggeri og anlæg er behov for midlertidig eller permanent
grundvandssænkning, skal ansøgning eller anmeldelse sendes til Aalborg Kommune inden
igangsættelse, jf. Vandforsyningsloven og Byggeloven. På grund af kendskab til flere
jordforureninger i nærområdet, og dermed områdets særlige beskaffenhed, skal der tages særlige
hensyn ved en evt. grundvandssænkning.
Der kan blive stillet krav om beregninger eller en grundvandsmodel for at sikre, at en evt.
grundvandssænkning ikke vil forårsage skader i omgivelserne, samt påvirke eksisterende
jordforureninger i området.

Støj
Ved nybyggeri eller ændret anvendelse i lokalplanområdet skal det sikres, at Miljøstyrelsens
grænseværdier for hhv. støj fra veje, støj fra jernbane og erhvervsstøj kan overholdes.
Området ligger i tæt tilknytning til Dag Hammarskjølds Gade og Østre Alle, der er en af de
overordnede veje i Aalborg Midtby og en af de strækninger, hvor der fortsat forventes en stigning i
trafikken. Det betyder også, at der i dele af lokalplanområdet vil være en støjmæssig påvirkning fra
trafikken på de nævnte vejstrækninger. Området ligger desuden i kort afstand til
jernbanestrækningen ved Aalborg Station.
Der er øst for lokalplanområdet en virksomhed, der giver anledning til erhvervsstøj. Virksomheden
Unicon Beton A/S er beliggende ved Hjulmagervej 21.
Virksomheden er placeret på sydsiden af Hjulmagervej, og er således i forhold til lokalplanområdet
delvist ”skærmet” af vejbroen, der forbinder Dag Hammarskjølds Gade med Østre Alle.
Virksomheden er godkendt i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Aalborg Kommune den 24. april
2002.
Virksomhedens miljøgodkendelse indeholder vilkår for virksomhedens støjpåvirkning af
omgivelserne. I skel mod det omgivende industriområde er der fastsat en støjgrænse på 60 dB(A)
døgnet rundt. Ved boliger i Kærby og i rekreativt område i Frydendal, syd for Østre Alle, er der
fastsat mere restriktive støjgrænser på henholdsvis 55/45/40 dB(A) og 50/45/45 dB(A) for dag/
aften/nat.
Lokalplan 1-1-110, som nærværende lokalplan delvist erstatter, fastslår dog, at miljøgodkendelsen i
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udgangspunktet kun tillader drift i dagperioden, som i dette tilfælde er regnet at begynde kl. 6 om
morgenen. Støjvilkåret åbner dog mulighed for, at virksomheden maksimalt 2 døgn om året kan
have en spidslast med forhøjede støjgrænser i de støjfølsomme perioder aften, nat og weekend.
Under hensyntagen til virksomhedens driftstider er den relevante støjgrænse i lokalplanområdet 55
dB(A) jf. Lokalplan 1-1-110.
Sammenfatning fra redegørelse for støj
Af støjberegningen fremgår det, at bebyggelsens facader mod Østre Alle og Dag Hammarskjølds
Gade vil være påvirket af støj fra trafik og støj fra erhverv i natperioden fra kl.18-06 over de
gældende grænseværdier.
Idet det planlagte byggeri kan betragtes som ”huludfyldning”, kan de lempede støjkrav tages i
anvendelse. Det vil dog kræve, at facaden udformes med afværgeforanstaltninger som fx særlig
støjisolerede vinduesløsninger, samt at der kan findes udendørs opholdsarealer i umiddelbar
tilknytning til boligen, som overholder den vejledende grænseværdi.
Støj fra veje
Bebyggelsens facader mod Dag Hammarskjølds Gade og Østre Alle påvirkes af støj fra trafik på op
til 72 dB.
Støj fra virksomheder
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan 1-1-110 udført en screening af
virksomhedsstøjen i området ved Godsbanearealet, som konkluderer, at der med undtagelse af
Aalborg Busterminal og Unicon Beton A/S ikke findes virksomheder, der giver noget væsentligt
støjbidrag ift. planområdet.
På baggrund af screeningen er der udarbejdet et støjnotat, som viser at aktiviteterne ved Aalborg
Busterminal ikke giver anledning til overskridelse af de vejledende støjgrænser for den planlagte
anvendelse og bebyggelse.
Screeningen omfattede desuden Unicon Beton A/S beliggende på sydsiden af Hjulmagervej, med
en relativ tæt placering på planområdet. Det fremgår af det udarbejdede notat vedr. støj, der kan ses
i sin helhed under 'Øvrige sagsbilag', at støjbelastningen fra virksomheden Unicon Beton i
natperioden fra kl. 18-06 ligger over den tilladte maks. grænse på 40 dB på de dele af facaden, som
er orienteret mod virksomheden.
Støj fra jernbanen
Lokalplanområdet ligger med afstand på ca. 170 meter fra jernbanen, som forbinder Aalborg med
det øvrige banenet.
I forbindelse med støjrapporten for denne lokalplan er der ikke regnet på støj fra jernbanen, men i
screeningen af miljøpåvirkninger ifm. Lokalplan 1-1-110 konkluderes det, at hele
undersøgelsesområdet er støjpåvirket med et niveau, som er lavere end de vejledende støjgrænser
for støjfølsom anvendelse herunder boliger.
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Afværgeforanstaltninger
Boligen
Den samlede bebyggelsesdisponering giver en god afskærmende effekt ift. støj fra de omkring
liggende veje og erhverv. Dermed vil det være muligt at etablere en stille facade for lejlighederne
mod nord og vest.
Hvis lejlighederne indrettes som gennemlyste, med facader til begge sider, vil der være mulighed for
at lufte ud til den stille facade. Hvis der indrettes lejligheder med ensidig facade mod den
støjbelastede facade, vil der være behov for vinduer med en god lydisolation også i åben tilstand.
Hvis bebyggelsen udføres med ventilation (naturlig ventilation via lydsluse), kan der normalt ses bort
fra krav vedrørende støj indendørs med åbne vinduer. I så fald skal der kun stilles krav til vinduernes
lydisolation for at sikre, at det indendørs niveau på 33 dB kan overholdes med lukkede vinder. Hvis
vinduerne skal kunne åbnes, skal det sikres, at indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum er
lavere end grænseværdien gældende for åbne vinduer. Hvilket også gør sig gældende ift.
erhvervsstøj i natperioden. Her er grænseværdierne dog 48 dB på facaden og 28 dB inde.
Dette kan løses ved indretningen af boligen, ved placering af støjfølsomme rum mod ikke
støjbelastede facader og facadeløsninger med ”russervinduer” eller vinduer med ”lydskodder”.
Opholdsarealer og altaner
De støjbelastede facader er syd- og østvendte, hvilket giver mulighed for at sikre opholdskvaliteter
langs de vest- og nordvendte facader. Bebyggelsens placering op mod de to veje betyder samtidig,
at den skærmer de indre gårdrum, som vil have et beregnet støjniveau under de gældende
grænseværdier på 58 dB for trafikstøj og 40 dB for erhvervsstøj i natperioden.
Hvis altaner og tagterrasser skal anvendes til ophold, skal disse også opfylde miljøstyrelsens krav.
Støjpåvirkningen håndteres lokalt ved udformning og materialevalg ift. de enkelte altaner fx med
lukkede værn i 1,2 – 1,5 meter og lyddæmpende loft. Der er primært tale om altaner mod
gårdrummet, da facaderne direkte imod Øster Alle og Dag Hammerskjølds Gade er for
støjbelastede til at opfylde kravene. Opsætning af altaner på de støjbelastede facader vil dog kunne
bidrage ift. støjreduktion i boligen med åbne vinduer med op til 4 dB.
Konklusion
Samlet set vurderes det, at etableringen af det planlagte byggeri med etageboliger kan realiseres,
så gældende støjkrav kan overholdes indendørs samt på de nære opholdsarealer i tilknytning til
boligen. Dette kan bl.a. sikres gennem overvejelser omkring boligernes disponering og indretning
samt brug traditionelle afskærmnings-, facade- og ventilationsløsninger.
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Servitutter
Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx
dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger
og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan have betydning for
bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og
mangler i oversigten og på eventuelle kortbilag.
Matr. nr. 1410a, Aalborg Bygrunde m.ç.
Tinglyst: 28.06.2012
Titel: Vedtægter for Grundejerforeningen
Indhold: Grundejerforeningsvedtægter for ”Godsbanearealet”.
Påtaleberettiget: Aalborg kommune, By- og Landskabsforvaltningen samt Grundejerforeningen
Godsbanearealet.
Matr. nr. 1410a, Aalborg Bygrunde m.fl.
Tinglyst: 07.06.2016
Titel: Deklaration om ledninger
Indhold: Alle eksisterende forsynings- og afløbsledninger skal respekteres.
Påtaleberettiget: DSB.
Matr. nr. 1410i, Aalborg Bygrunde m.ç.
Tinglyst: 28.06.2012
Titel: Vedtægter for Grundejerforeningen
Indhold: Grundejerforeningsvedtægter for ”Godsbanearealet”.
Påtaleberettiget: Aalborg kommune, By- og Landskabsforvaltningen samt Grundejerforeningen
Godsbanearealet.
Matr. nr. 1410i, Aalborg Bygrunde m.ç.
Tinglyst: 08.01.2013
Titel: Deklaration om ledninger
Indhold: Eksisterende forsynings- og afløbsledninger skal respekteres. Nødvendiggør fremtidig
anvendelse af arealerne at ledningerne skal omlægges, skal det ske efter aftale med den
pågældende ledningsejer.
Påtaleberettiget: DSB.
Matr. nr. 1410i, Aalborg Bygrunde m.ç.
Tinglyst: 21.05.2014
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Titel: Deklaration om udnyttelse af byggeretter
Indhold: Det skal respekteres, at 11.740 etagekvadratmeter byggeret ud af det samlede antal
byggeretter fra Lokalplan 1-1-110 tilkommer den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 1410t Aalborg
Bygrunde.
Påtaleberettiget: Den til enhver tid værende ejer af matr.nr. 1410t Aalborg Bygrunde. Ved opdeling
af ovennævnte parcel i ejerlejligheder tilkommer påtaleretten ejerforeningens bestyrelse.
Aalborg Vand A/S har en ringledning, som løber igennem lokalplanområdet, og som ligger på
godsbanearealet efter gæsteprincip. Hvis der sker ændringer af forholdende på lokalplanområdet,
kan Aalborg Vand A/S være nødsaget til at sikre deres ledninger, da det er vigtige ledningsføringer.
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for
områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til lov om
planlægning.
Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke
etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.
Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen
ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at området anvendes til boligformål i form af etagebebyggelse,
at der er mulighed for at etablere kontorerhverv i bebyggelsen,
at bebyggelsen opføres som en randbebyggelse med varierende højder mod Østre Alle og Dag
Hammarskjølds Gade,
at bebyggelsen opføres som en visuel helhed med et varieret arkitektonisk udtryk og med et højt
arkitektonisk kvalitetsniveau,
at området indrettes med attraktive udendørs opholdsarealer og tilhørende byrum,
at der skabes sammenhæng mellem de udendørs opholdsarealer og det fremtidige forløb af
Østerå,
at parkering skal ske i konstruktion,
at der etableres passagemulighed mellem Godsbanearealet og Østre Alle/Dag Hammarskjølds
Gade,
at vejadgangen til området sker fra Kielersvej.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens afgrænsning er fremgår af Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse
Områdets hovedanvendelse er boligformål og kontorerhverv.
Bebyggelsen skal i stueetagen anvendes til parkering, teknik, depoter m.v. og kan kun i begrænset
omfang anvendes til beboelse og evt. erhverv.
Indenfor byggefelt A må der kun etableres parkering, teknik, depoter m.v.
Bebyggelsens øvrige etager skal anvendes til beboelse og kontorerhverv.
Hvis der etableres kontorerhverv, skal bebyggelsen skal disponeres, så boliger placeres på de
øverste etager og kontorerhverv placeres herunder.
Deruover kan der inden for lokalplanområdet være følgende anvendelser, såfremt de er forenelige
med hovedanvendelsen:
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Ad 3.1
Der gives i mindre omfang mulighed for etablering af boliger i bebyggelsens stueetage. Boligerne
kan kun etableres i randbebyggelsens gavle mod Godsbanen og Østerås forløb under forudsætning
af at boligkvaliteten kan sikres.
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
1. etage (kote 4) betegnes som bebyggelsens stueetage.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning
Der kan inden for lokalplanens område udstykkes sokkelgrunde.
Ad 4.1
Ved udstykning af byggefeltet i flere mindre sokkelgrunde skal der sikres fælles brugsret, drift og
vedligehold af fælles friarealer og fælles parkeringsarealer. Dette kan fx ske ved at der dannes en
ejerforening for byggefeltet og tinglyses en aftale vedr. denne i forbindelse med udstykningen.
Lokalplanområdet indeholder den sidste byggeret inden for den eksisterende grundejerforening i
området, hvormed lokalplanområdet allerede har tinglyst en aftale og er medlem i
grundejerforeningen.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens placering og omfang
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne og disponeres efter princippet, som vist på
Kortbilag 2.
Den samlede bebyggelse inden for lokalplanområdet må opføres med et maks. etageareal på
11.300 m².
Ny bebyggelse skal opføres som en samlet randbebyggelse og danne kant mod Østre Alle og
Dag Hammarskjølds Gade for derved at afskærme de bagvedliggende udendørs opholdsarealer ift.
trafikstøj.
Bebyggelsen skal i stueetagen primært disponeres til parkering, teknik, depoter m.v. Dog kan der i
randbebyggelsens gavle mod Godsbanearealet og Østerås forløb, indrettes boliger under
forudsætning af, at boligkvaliteten sikres.
Altaner må overskride byggefeltet med indtil 2 meter, så længe at hensynet til nabobebyggelser,
veje, stier, udendørs opholdsrum o.a. tilgodeses.
Lyskasser, mindre tekniske installationer o.l. kan placeres uden for byggefeltet (max. 1 meter)
forudsat, at det placeres under terræn.
Ad 5.1
Bebyggelse kan i begrænset omfang forskydes (men ikke øges) ift. den viste placering. Hensigten
er at give en vis grad af fleksibilitet i forhold til udformningen af bygningen, men under hensyntagen
til størrelsen og beliggenheden af de ønskede udendørs opholdsrum, stier mv.
Etagearealet inkluderer parkeringsareal i konstruktion, depotrum, adgangsarealer m.m. Overdækket
cykelparkering uden for byggefeltet medregnes ikke i det samlede etageareal.

5.2 Bygningshøjde
Ny bebyggelse skal opføres som et samlet byggeri, men med varierende højder og etageantal, som
angivet på kortbilag 2. Bebyggelsens højder og etageantal er angivet fra kote 4 (DVR90).
Byggeriets højde må ikke overstige:
Byggefelt A: 1 etage, kote 10(DVR90), højde 6 meter
Byggefelt B: 7 etager, kote 28(DVR90), højde 24 meter
Byggefelt C: 9 etager, kote 34(DVR90), højde 30 meter
Byggefelt D: 11 etager, kote 40(DVR90), højde 36 meter
Byggefelt E: 9 etager, kote 34(DVR90), højde 30 meter
Byggefelt F: 7 etager, kote 28(DVR90), højde 24 meter
I tillæg til de anførte etageangivelser kan der etableres tagterrasser inden for alle byggefelterne.
Der kan over de angivne koter etableres værn ved tagterrasse samt eventuelle tekniske

Side 35

Forslag

Lokalplan 1-1-138

installationer på tag - som ex ventilation og afkast, elevatorskakt o.l.
Ad 5.2
En del af lokalplanområdet ligger inden for et område med høj risiko (5% eller mere i 2050) for
oversvømmelse. Hvis der ønskes en sokkelkote lavere end 3,20 (DVR90) skal der redegøres for
klimasikringen i forbindelse med en byggeansøgning.

5.3 Indplacering i terræn
Bebyggelsen langs byggefeltets østlige og sydlige kant skal etableres, så der gives niveaufri adgang
til bebyggelsen fra de eksisterende gadeforløb ved Østre Alle og Dag Hammarskjølds Gade.

5.4 Sekundære bygninger
Der må ikke opføres depoter, udhuse mm. på terræn eller på tagterrassen over byggefelt A. Disse
skal integreres i bebyggelsen.
Overdækket cykelparkering skal placeres inden for byggefelterne eller som vist på Kortbilag 2.

Side 36

Forslag

Lokalplan 1-1-138

6. Bebyggelsens udseende
6.1 Generelle bestemmelser
Ny bebyggelse skal opføres i et højt arkitektonisk kvalitetsniveau med fokus bygningskvaliteter,
materialer og detaljering.
Ny bebyggelse skal udformes med en overordnet arkitektonisk variation i volumener og facader,
som skift i bygningshøjder og forskydninger i bebyggelsens facader. Der skal sikres variation i
bebyggelsens facader ift. disponering og komposition, anvendelsen af materialer, farver og
strukturer samt indpasning af altaner, karnapper o.l. bygningsdetaljer.
Der skal endvidere lægges fokus på bebyggelsens samspil med de omkringliggende byrum særligt i
forhold til stueetagen, Østerås fremtidige forløb og byrummet i tilknytning hertil.
Derudover skal bebyggelsen opføres som opgangshuse, hvor indgangspartier, trapper,
elevatortårne mv. integreres i bebyggelsen eller som en del af facaden. Der må ikke etableres
udvendige svalegange eller fritstående trappe- og elevatortårne.
Tekniske anlæg og installationer (såsom ventilationsanlæg og transformatorstationer) skal så vidt
muligt placeres inden for bygningens volumen, fx i kælder og/ eller inden for tagprofil. Anlæg og
installationer placeret ovenpå tag skal udformes, så de fremtræder som integrerede dele af
bygningens arkitektur.
Ad 6.1

Referencefotos som viser eksempler på teglfacader med variation i komposition af vindueshuller.

6.2 Arkitektur og materialer
Bebyggelsen skal fremstå som en sammenhængende randbebyggelse mod Østre Alle og Dag
Hammarskjølds Gade.
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Bebyggelsen skal fremstå i gedigne materialer og med fokus på detaljering. Udvendige facader skal
udføres i teglsten som blank mur i røde eller brune nuancer, som vist på referencefotos. Murværket
skal fremstå karakterfuldt, med stor stoflighed og i blødstrøgne sten.
Facaderne skal udføres efter princippet, som vist på illustrationen, facadeudsnit, idet de skal udføres
med variation og underopdeles enten med skift i sten, forbandt eller fugefarve samt forskydninger i
murværket.

Facadeudsnit, som viser variation og detaljering ved underopdeling, skift i fugefarve og forskydning i murværk.

Vinduer, altaner og lignende bygningsdele skal medvirke til at skabe variation i facadeudtrykket,
samtidig med at disse bygningsdele skal fremtræde som en integreret del af bebyggelsens
arkitektur.
På bebyggelsens nord- og vestside, mod Godsbanen, skal der etableres parkering i tilknytning til
bebyggelsen. Parkeringsarealet skal omgives af en mur og overdækkes. Facaderne skal enten
opføres i tegl, som det øvrige byggeri, eller i beton som efterbehandles med lasur i en rød eller brun
nuancer. Facaderne skal suppleres med facadebeplantning.
Derudover kan mindre facadepartier udføres i andre materialer, som i deres farve og karakter
harmonerer med tegloverfladerne - fx glas, ikke reflekterende metal, pladebeklædning, træ, beton
o.l.
Overflader og farver på cykelparkering, mindre teknikbygninger o.l. skal harmonere ift. farvevalg og
arkitektonisk udtryk mv. med bebyggelsen i øvrigt.
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Ad 6.2

Referencefotos som viser murværk i blødstøgne tegl med variation i fugefarve.

Referencefotos som viser betonfacader med rød lasurbehandling.

Referencefotos som viser facader med

begrønning på metalnet.

6.3 Tage
Tage skal fremstå, så de fra omgivelserne synes flade (maks. hældning på fem grader) og kan
etableres som tagterrasser/taghaver.
De dele af tagene, som ikke udnyttes til tagterrasse, skal fremstå som begrønnet tage og skal være
en del af LAR-løsningen i bebyggelsen.
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6.4 Vinduer, døre og porte
Vinduesrammer og karme samt døre og porte skal udføres i træ eller metal eller en kombination
heraf.
De skal fremstå i materialets naturlige farve eller i mørke "brændte" farver.

6.5 Altaner
Til brug for privat udendørs ophold skal der etableres altaner.
Altaner skal fremstå som en integreret del af bebyggelsens arkitektoniske udtryk, og udføres med et
højt kvalitetsniveau. Det vil bl.a. sige, at bæringer skal integreres i altanens konstruktion og må ikke
være synlige.
Altaner skal udføres med værn i transparent glas kombineret med lukkede partier i fx metal eller
andet plademateriel, jf. referencefoto.
Ad 6.5
Neden for vises referencefoto med eksempeler på, hvordan bebyggelsens altaner kan formgives.

6.6 Skiltning
Skiltning og reklamering må ikke finde sted. Det er dog tilladt at opsætte mindre henvisnings- og
orienteringsskilte.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Generelt
Ubebyggede arealer skal ved beplantning, belægning el.lign. gives et ordentligt og ryddeligt
udseende.
Ubebyggede arealer skal ved inventar (lamper, borde, renovation, legeområde m.m.), belægninger,
beplantning o.l. sikre mulighed for ophold og intern færdsel med lastbil, bil, cykel og til fods.
Ubebyggede arealer skal indrettes med lokale løsninger for håndtering af regnvand.
Ved beplantning og begrønning af ubebyggede arealer, herunder fri- og opholdsarealer og Shared
Space mv., skal beplantningen overvejende bestå af hjemmehørende, stedtypiske arter og skal
være robust og velegnet til det lokale klima. Der skal være særligt fokus på at sikre gode
vækstbetingelser, herunder bl.a. for så vidt angår plantehullernes størrelse og vækstmaterialet.
Ad 7.1
For at skabe sammenhæng mellem Brohuset og det omkringliggende byområde bør der være
ensartet beplantning, belægning og byrumsinventar. Der er udarbejdet et kvalitetsprogram for
Godsbanearealet, som bør være udgangspunkt for etableringen af Shared Space.
Det nordvendte område ved Brohuset vil oftest ligge i fuld skygge, og beplantningen langs
åbrinkerne vælges ud fra skyggetålende arter.
Eksempler på træer:
Enggriflet Hvidtjørn, Grå-pil, Dun-birk, Vinter-eg, Skovfyr.
Eksempler på urter og græsser:
Cikorie, Uldbladet kongelys, Prikbladet perikon, Læge-Alant, Humle-sneglebælg, Almindelig
katost, Vild kørvel, Gærde-kartebolle, Ensidig klokke, Filtet burre, Kornblomst, Mørk
kongelys, Tjærenellike, Lancetvejbred, Rundbælg, Almindelig blåmunke, Almindelig
kongepen, Almindelig røllike, Almindelig torskemund, Blåhat, Hvid okseøje, Håret høgeurt, Engelsk
græs, Stor knopurt, Rødknæ.

7.2 Udendørs opholdsareal - Byggefelt A
Der skal etableres fælles udendørs ophold for den samlet bebyggelses beboere. Opholdsarealet
skal etableres som tagterrase oven på byggefelt A.
Det fælles opholdsareal skal indrettes efter princip om tilgængelighed for alle.
Det skal desuden indrettes med en privat udendørs zone, i princippet som vist på Kortbilag 2, for de
boliger, der ligger i niveau med opholdsarealet. Den private zone skal adskilles fra det fælles
opholdsareal med beplantning og inventar.
Det fælles opholdsarealet skal gives et overvejende grønt præg, fx med beplantning af stauder,
græsser og buske og mindre træer i kummer og indrettes med opholds- og evt. legefaciliteter under
hensyntagen til solorientering og vindforhold.
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Udluftninger og huller i dækket til ventilation af p-kælderen skal bearbejdes arkitektonisk, fx som
møbler o.a. Det skal fremstå som integrerede elementer ift. opholdsarealets funktioner.

7.3 Opholds- og legeareal
Byrummet mellem bygningen og det fremtidige Østerå tracé skal fungere som opholds- og
legeareal/Shared Space.
Arealet skal visuelt og funktionelt fremtræde som en helhedsløsning med Østerå og
Godsbanearealets byrum, så der skabes en god visuel og funktionel sammenhæng med det
omkringliggende byområde.
Arealet skal fremstå med en belægning, som udgør en samlet flade, og som er sammenhængende
med de tilstødende stier og byområdets rekreative ruter.
Der skal etableres begrønnede arealer, som vist på Kortbilag 2. De begrønnede arealer skal fremstå
med forskellige pryd- og naturgræsser, stauder, buske og træer, der indpasses med henblik på at
tilføre biologisk mangfoldighed, oplevelsesmæssig variation og rumskabende effekt. Arealerne kan
desuden være sammenhængende med facadebeplantning.

7.4 Forareal mod Dag Hammarskjølds Gade/Øster Alle
Forarealet mod Dag Hammarskjølds Gade og Østre Alle skal afgrænses mod vejene af skiftevis mur
og beplantning, hvor beplantningen udgør den overvejende del.
Afgrænsningen skal forløbe langs vejene, som vist på Kortbilag 2. Det skal fremstå som en samlet
afgrænsning, hvor der er min. 4 gennembrud af beplantning mellem murene langs henholdsvis Dag
Hammarskjølds Gade og henholdsvis Østre Alle.
Murene skal opbygges af teglsten eller andre materialer, så der enten skabes sammenhæng med
bygningerne inden for lokalplanområdet eller inventaret på de udendørs opholdsarealer.
Murene skal have en min. højde på 1 meter og maks højde på 1,2 meter. Murene skal fungere som
afgrænsning for cykelparkering, så cykelparkeringen ikke kan ses fra vejene.
Der kan etableres forskydninger mellem murene og de beplantede felter ind mod bygninger for at
skabe rumdannelser på forarealerne.
Beplantningen skal fremstå med forskellige pryd- og naturgræsser, stauder, buske og træer, der
indpasses med henblik på at tilføre biologisk mangfoldighed, oplevelsesmæssig variation og
rumskabende effekt. Arealerne kan desuden være sammenhængende med facadebeplantning.

7.5 Belysning
Byudstyr og belysning på opholds- og legearealet/Shared Space skal fremtræde med samme
gennemgående designlinje, som de øvrige byrum på Godsbanearealet, og skal være tilpasset
funktion og områdets karakter.
Særlige bygninger og bygningsdele eller udvalgte anlæg, flader, beplantninger mv. kan evt. belyses
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eller markeres med effektbelysning.
Belysningen i området må ikke være generende eller blændende for trafikanter eller beboere i
området, og der skal tages hensyn til nattehimlens mørke ved at begrænse det udsendte lys opad.
Ad 7.5
Belysning langs opholds- og legearealet/Shared Space og Østerå etableres i forbindelse med
åbningen af Østerå som en del af udbygningsaftalen for denne lokalplan.

7.6 Udendørs oplag
Oplagring og udendørs oplag må kun ske inden for byggefelt A og som en del af den overdækkede
parkering eller inden for hegnede arealer i direkte tilknytning til bebyggelsen. Oplaget må ikke være
synligt fra omgivelserne.

7.7 Hegn
Hegn kan udføres med beplantning eller som mur, der suppleres med beplantning. Ved opførelse af
mure skal disse harmonere med tilstødende bygningers udseende og materialevalg.

7.8 Terrænregulering
Efter færdiggjort byggemodning og opførelse af bebyggelse må terrænreguleringer ikke finde sted
nærmere skel end 1,00 m. Herudover må der ikke foretages terrænreguleringer på mere end
+/- 0,50 m uden tilladelse fra Aalborg Kommune.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Kielersvej, som vist på Kortbilag 2.

8.2 Veje
Lokalplanområdets veje skal udformes som opholds- og legeareal/Shared Space.
Shared Space omfatter vejareal, tilkørselsareal til parkering, stiforbindelser, opholdslommer mv. og
evt. anlæg for regnvandshåndtering.
Den fysiske udformning af Shared Space er uden den traditionelle opdeling i gang- og kørearealer
og har et minimum af skiltning og afmærkning.
Ved udformningen skal det sikres de fornødne manøvrearealer ift. større biler og lastbiler. Forløbet
skal udformes således, at lastbiler og renovationsvogne ikke skal bakke. Lastbiler og
renovationsvogne skal have passage igennem parkeringsarealet.
Hvor der etableres parkering vinkelret på færdselsarealet, skal der sikres en profilbredde på mindst
7 meter.
Alle færdselsarealer skal udføres med fast belægning, hvor dette er nødvendigt af hensyn til
tilgængelighed for alle.
Køreflader skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for
hindringer mv.

8.3 Stiforbindelser
Der skal sikres offentlig passage igennem området langs Østerås kommende forløb. Passagen skal
tilkobles områdets stisystemer, som vist på Kortbilag 2.
Der skal desuden skabes en stiforbindelse (a- b) for gående fra Godsbanearealet til Østre Alle/Dag
Hammarskjølds Gade, som vist i princippet på Kortbilag 2.

8.4 Parkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:
Én p-plads pr. to boliger ved etageboliger over 50 m2 bruttoetageareal,
Én p-plads pr. otte boliger ved etageboliger under 50 m2 bruttoetageaeal.
Én p-plads pr. 100 m² for kontorerhverv.
Parkering skal etableres i konstruktion inden for Byggefelt A.
Ad 8.4
I Aalborg Midtby reduceres parkeringsnormen for områder nær Aalborg Banegård med henblik på at
øge anvendelsen af kollektiv trafik. Reduktionsfaktoren gælder for områder inden for en afstand af
600 meter fra stationen. Reduktionsfaktoren er 0,9 for boliger.
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Såfremt det ikke er muligt at etablere det beregnede antal parkeringspladser inden for egen grund
eller areal disponeret til formålet, kan byrådet i den konkrete byggesag fravige parkeringskravet ved
dispensation. Dispensationen gives mod indbetaling af et bidrag til Aalborg Kommunes
Parkeringsfond.
Parkeringskravet kan også opfyldes ved en tinglyst, tidsubegrænset lejekontrakt på de nødvendige
P-pladser. Det er en forudsætning, at P-pladserne findes i kvarteret.

8.5 Cykelparkering
Der skal udlægges areal svarende til mindst 2 cykelparkeringspladser pr. 1. bolig og 1½
cykelparkeringsplads pr. 100 m² kontorerhverv.
Af det samlede antal pladser til cykelparkering skal 50% etableres som overdækket parkering.
Arealer til overdækket cykelparkering skal etableres i konstruktion i stueetagen, samt på arealer
uden for bygningen, i princippet som vist på Kortbilag 2.
Cykelparkering kan desuden etableres på forarealet langs Øster Alle/Dag Hammarskjølds Gade bag
afskærmende mure, som beskrevet i pkt. 7.4. Cykelparkering langs Øster Alle/Dag Hammarskjølds
Gade må ikke være overdækket.
Der kan etableres cykelparkering under broen/Dag Hammarskjølds Gade, som vist på Kortbilag 2.
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Ny bebyggelse kan tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.
Ad 9.1
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv
varmeforsyning.
I henhold til varmeforsyningslovgivningen må der ikke etableres solvarmepaneler, jordvarmepumper
og varmeproducerende VE anlæg på bygninger udlagt til kollektiv varmeforsyning, såfremt disse er
omfattet af blokvarmebestemmelserne, der gælder for varmeinstallationer med en installeret effekt
større end 250 kW. Blokvarmebestemmelserne og fortolkningen af disse indebærer, at byggeriet,
selvom det er opført efter lavenergistandard, ikke kan fritages fra kravet om tilslutning til kollektiv
varmeforsyning, og at der ikke må etableres supplerende varmeinstallationer til den kollektive
forsyning i området.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan.
Ad 9.2
Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte
spildevandshåndtering i Aalborg Kommune.
I nogle områder (fælleskloak) afledes husspildevand sammen med tag- og overfladevand i en
ledning til renseanlægget. Disse områder vil løbende blive omlagt fra et-strenget (fælleskloak) til
to-strenget (separatkloak).
Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag- og overfladevand
afledes til vandløb, sø eller fjord.
Nye byområder skal som udgangspunkt være separatkloakerede.

9.3 Regnvand
Overfladevand skal renses og forsinkes inden afledning til Østerå.
Forsinkelse kan ske i et sammenhængende system af fx åbne bassiner, grøfter, kanaler, regnbede
o.l., der indgår som rekreative elementer i områdets fri- og opholdsarealer, samt renser
overfladevandet inden afledning til recipient.
Eventuelt kan afledning til Østerå ske via rensebassiner på Godsbanearealet.

Ad 9.3
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, permeable belægninger, lokale forsinkelsesmagasiner i
gårdrummet, opsamling af regnvand til sekunda-anvendelse, grønne tage mv.
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Afledning til recipient kan evt. ske ved pumpe det igennem rør under Østerå til rensebassinerne på
Godsbanearealet, hvorefter det udledes til Østerå.

9.4 Affald
Ved projektering skal der indtænkes affaldsløsninger. Den enkelte løsning skal tilpasses
bebyggelsen med plads til opbevaring og transport, men kan udformes på forskellige måder.
Der skal etableres nedgravede containere til opsamling af affald.
Ad 9.4
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne,
skal indrettes efter gældende regulativer.
Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne
ligeledes leve op til kravene i regulativerne.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.aalborgforsyning.dk/renovation

9.5 Antenner, paraboler o.l.
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlige veje og
stier.

9.6 Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.

9.7 Energianlæg
Solenergianlæg (fx. solfangere og solceller) kan opsættes såfremt det sker under hensyntagen til
bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg skal opsættes på eller integreres i tagflader eller facader og
må ikke medføre blændingsgener.
Solnergianlæg på tag skal holdes under niveau af bygningens murkrone.

9.8 Gasforsyning
Området kan forsynes med bygas.
Ad 9.8
Gas kan med økonomisk og miljømæssig fordel anvendes til private husholdninger (f.eks. komfur),
erhvervsmæssige formål (restaurationskøkkener og vaskerier) og rekreative formål (gaspejs, -grill
mv.)
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og udendørs
opholdsarealer, og ændringer af eksisterende bebyggelse, udformes på en måde, der sikrer, at
støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
For at sikre en acceptabel støjpåvirkning af bebyggelsen iht. til reglerne om nye boliger i
støjbelastede byområder, skal der etableres lyddæmpende foranstaltninger mod Østre Alle og
Dag Hammarskjølds Gade, i form af fx forsatsfacader af glas, lyddæmpende ruder,
ventilationsvinduer, glasafskærmning af opholdsarealer på tagterrasser og lignende med henblik
på at sikre, at støjkravene overholdes indendørs (46 dB) og på udendørs opholdsarealer (58
dB).
Randbebyggelsen mod Østre Alle og Dag Hammarskjølds Gade skal fungere som støjskærm for
de fælles udendørs opholdsarealer inden for Byggefelt A, samt for altanerne som vender nord og
vest, således at støjniveauet på de primære opholdsarealer ikke overstiger 58 dB.
Ad 10.1
Der er lavet en foreløbig støjberegning, der viser, at bebyggelsens facader er belastet af trafikstøj fra
Østre Alle og Dag Hammarskjølds Gade, der ligger over den gældende grænseværdi.
I disponeringen af bebyggelsen, valget af facade- og vinduesløsninger, materialer og placering og
udforming af altaner skal der tages særligt hensyn til at sikre gode opholdskvaliteter, såvel i
boligerne som på de udendørs opholdsarealer, således Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier
kan overholdes i lejlighederne samt på de primære udendørs opholdsarealer. Dette skal
dokumenteres i forbindelse med byggeansøgning.

10.2 Støj fra erhverv
I området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og udendørs
opholdsarealer, udformes på en måde, der sikrer, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for
ekstern støj fra virksomheder overholdes indendørs i boliger og på udendørs opholdsarealer.
For at sikre at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier overholdes, skal der etableres
lyddæmpende foranstaltninger for den del af boligerne, der er støjbelastede, fx i form af
forsatsfacader af glas, lyddæmpende ruder, ventilationsvinduer, glasafskærmning af opholdsarealer
på tagterrasser og lignende med henblik på at sikre, at støjkravene overholdes.
Boligernes facader skal udformes, så støjniveauet i sove- og opholdsrum indendørs med åbne
vinduer ikke overstiger 43 dB (Mandag - fredag kl. 07 - 18, lørdag kl. 07 - 14), 33 dB (Mandag fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22, søn- og helligdag kl. 07 - 22), og 28 dB (Alle dage kl. 22-07).
Ad 10.2
Der er lavet en foreløbig støjberegning, der viser, at bebyggelsens facader er belastet af
virksomhedsstøj fra virksomheden Unicon Beton A/S, særligt om natten, så Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier ikke kan overholdes. Det vil derfor være nødvendigt at dokumentere i en

Side 48

Forslag

Lokalplan 1-1-138

byggeansøgning ved hvilke boliger, der er behov for at etablere lyddæmpende foranstaltninger.
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11. Grundejerforening
11.1 Grundejerforening
Ingen bestemmelser.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg
Kommunes tilladelse, før:
Adgangsveje og stiforbindelser er anlagt i overensstemmelse med pkt. 7.3, 7.4, 7.5, 8.2 og 8.3.
Parkering til biler og cykler er anlagt i overensstemmelse med pkt. 7.4, 8.4 og 8.5.
Beplantning og anlæg af fællesarealer mv. er udført i overensstemmelse med pkt. 7.1, 7.2, 7.3,
7.4 og 7.6.
Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.
Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.1 og 10.2.

Ad 12.1 Betingelser,
Lokalplanen er tilknyttet en udbygningsaftale, som ses i lokalplanens bilag.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende
lokalplan for det område, der er omfattet af denne lokalplan:
Lokalplan 1-1-110, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
Lokalplan 1-1-128, tillæg til lokalplan 1-1-110, Godsbanearealet, Aalborg Midtby
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

Side 53

Forslag

Lokalplan 1-1-138

15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et
større byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af
lokalplanforslaget.

15.1 Endelig vedtagelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af
planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.

15.2 Eksisterende lovlige forhold
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil.

15.3 Handlepligt
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres.

15.4 Dispensationer
Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper.

15.5 Naboorientering
Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før
dispensationen kan gives.

15.6 Ny lokalplan
Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres
ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

15.7 Ekspropriation
Inden for en 5 årig periode fra den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, kan
kommunen foretage ekspropriation af privat ejendom, hvis det er nødvendigt for at virkeliggøre
lokalplanen. Se afsnittet "Anden planlægning" under "Redegørelse" for mere information.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske
afgrænsning og disponerering af området.
Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg
kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke
bindende.
Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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Miljørapport
Dette er en miljørapport for lokalplan 1-1-138 efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter (VVM)".
Planen omfatter et projekt i lovens Bilag 2, pkt. 10b, som handler om anlægsarbejder i byzoner,
herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg.
Der er lavet en miljøscreening af planen/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
Formålet med lokalplanen er at ændre den eksisterende planlægning, så der gives mulighed for at
opføre en ny bebyggelse til boligformål samt at sikre, at bebyggelsen indgår i den bymæssige
sammenhæng omkring det fremtidige forløb af Østerå og skaber forbindelse til Godsbanearealet
generelt ved etablering af en passage mulighed igennem bebyggelsen fra Dag Hammarskjolds
Gade og Østre Alle til godsbaneterrænet.
Der lægges endvidere stor vægt på at den fremtidige bebyggelse disponeres således, at den har
afskærmende virkning for trafikstøj fra Østre Alle og Dag Hammarskjolds Gade ift. opholdsarealer
og byrum.
Lokalplanen ændrer i sig selv ikke den eksisterende miljøstatus væsentligt i forhold til det, som er
tilladt i dag med lokalplan 1-1-110. Lokalplanen giver derimod mulighed for at anvende området til
støjfølsom anvendelse i form af boliger og rekreative områder, i form af udendørs opholdsarealer.
Der henvises desuden til følgende afsnit i lokalplanens redegørelse:
"Baggrund og formål", hvor baggrunden og formålet med planlægningen beskrives.
"Området", hvor lokalplanområdets placering og nuværende brug beskrives.
"Lokalplanens indhold", hvor lokalplanens hovedindhold beskrives, og hvad der gives mulighed for.
I forbindelse med udarbejdelsen af miljørapporten er der foretaget en afgrænsning af de relevante
miljøemner, som må forventes at kunne have en væstentlig indvirkning på miljøet:
Landskab (visuelle forhold)
Menneskers sundhed (trafikstøj og skyggegener)

Forhold til anden planlægning
Der henvises desuden til afsnittet "anden planlægning" i lokalplanredegørelsen, hvor lokalplanen
beskrives i forhold til den overordnede kommuneplanlægning, herunder højhuspolitik og
reksisterende lokalplan 1-1-110.
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Ikke-teknisk resumé - hovedkonklusion på miljøvurderingen
Udgangspunkt for lokalplanen er at give mulighed for boligbyggeri. Der er ikke fremsat alternativer til
planen ud over 0-alternativet, som er den situration, som forventes at ske, hvis planen ikke
vedtages. I dette tilfælge er det, at eksisterende lokalplan 1-1-110 realiseres inden for området.
Dette betyder, at der bygges i tilsvarende dimensioner, men med anden anvendelse. Det vil være
muligt at anvende området til kontor, service, undervisning, insitutioner eller lignende. Det er ikke
realistisk at området fortsat vil henligge som et godsbaneareal, som det er i dag.
Der er udarbejdet en afgrænsning af, hvilke miljøforhold som vurderes at kunne have en væstentlig
indvirkning på miljøet. Dette gælder:
Landskab (visuelle forhold)
Menneskers sundhed (trafikstøj og skyggegener)

Landskab
Visuelle forhold
Byggeriet udformes med forskellige bygningshøjder, som trapper op, så den højeste bygning er
placeret i hjørnet mellem Østre Alle og Dag Hammarskjølds Gade. Optrapningen, i samspil med
det øvrige byggeri på Godsbanearealet, får Brohuset til at fremstå som et pejlemærke for
området.
Bebyggelsens arkitektur og placering sikrer Brohusets identitet, der skiller sig ud fra det øvrige
byggeri i området, men samtidigt tilpasses omgivelserne. Brohuset har en placering, hvor der kan
tages hensyn til betydningsfulde pejlemærker på baggrund af den store afstand til eksempelvis
Aalborgtårnet, der ligger sydvest for lokalplanområdet. Lokalplanens byggeri passer ind i byens
skyline, når byen ses med det lange kig henover Limfjorden, men også når man færdes på Østre
Alle og Dag Hammarskjølds Gade, hvor der blandt andet skabes forbindelse og sammenhæng til
Comwell Hvide Hus.
Det vurderes, at lokalplanens visuelle påvirkning af landskabet er positiv, da der med lokalplanen
stilles strengere krav til bebyggelsens udformning og materialevalg, hvormed det sikres, at byggeriet
kommer til visuelt at passe ind i omgivelserne. Med eksisterende planlægning er der sandsynlighed
for, at der opføres tre enkeltstående bygninger, som ikke form og materialemæssigt taler til
hinanden, da det ikke er ligeså specifikke krav til blandt andet materialevalg. Det vurderes dermed,
at lokalplanen ikke har væsentlig indvirkning af de visuelle forhold.

Menneskers sundhed
Trafikstøj
Planlægningen giver mulighed for boligbebyggelse tæt ved Dag Hammarskjølds Gade og Østre Alle,
hvorfra der er trafikstøj. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for trafikstøj er 58 dB på facaderne
ved boligbyggeri. Denne grænseværdi kan ikke overholdes, og der måles op til 72 dB mod Dag
Hammarskjølds Gade og Østre Alle.
Bygningsreglementet fastsætter grænser for støjen indendørs i nye boliger, hvis grænseværdien på

Side 62

Forslag

Lokalplan 1-1-138

58 dB ikke kan overholdes på facaderne. Kravet til det indendørs støjniveau fra trafik i boliger med
lukkede vinduer skal overholde 33dB og 46 dB ved åbne vinduer.
Den samlede bebyggelses disponering giver en god afskærmende effekt i forhold til støj fra de
omkringliggende veje. Dermed vil være muligt at etablere en stille facade for lejlighederne mod
nord/nordvest.
Samlet set vurderes det, at etableringen af det planlagte byggeri med etageboliger kan realiseres,
så gældende støjkrav kan overholdes indendørs samt på de nære opholdsarealer i tilknytning til
boligen. Dette kan bl.a. sikres gennem overvejelser omkring boligernes disponering og indretning
samt brug traditionelle afskærmnings- og facadeløsninger. Det vurderes dermed at planforslaget
ikke vil have en væsentlig indvirkning på menneskers sundhed som følge af støj fra trafikken.
Skyggegener
Bygningen inden for lokalplanområdet vil kaste skygger på omgivelserne. Om sommeren er der
gode muligheder for sol omkring byggeriet og i nærområdet. I eftermiddags- og aftentimerne vil der
være rig mulighed for at udnytte det hævede opholdsareal tilknyttet byggeriet samt altaner, idet
størstedelen af området er solbeskinnet. I formiddags- og middagstimerne vil der være begrænset
sol på det hævede opholdsareal over parkeringsdækket, men der vil være god mulighed for sol ved
Østerå.
Om efterår, forår og vinter er der mere begænsede muligheder for sol lige omkring bygningen. Der
vil dog være mulighed for at finde enkelte solpletter samt sol ved åforløbet. Byggeriet inden for
lokalplanområdet vil ligeledes på bestemte tidspunkter kaste slagskygger uden for
lokalplanområdet.
Omgivelserne er allerede påvirket af skygger fra eksisterende byggeri, hvormed store dele af de
omkringliggende områder allerede ligger i skygge.
Skyggepåvirkningen fra Brohuset vurderes derfor at være begrænset i forhold til 0-alternativet, hvor
der må bygges tre enkeltstående bygninger i ca. samme højde. Lokalplanens indvirkning på
menneskers sundhed som følge af skyggegener vurderes ikke at være væsentlig.
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Miljøvurdering
Udgangspunktet for miljøvurderingen er et meget bredt og omfattende miljøbegreb.
Miljøscreeningen, som er foretaget forud for denne miljørapport, fungerer også som 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 væsentlig berørt:
Landskab (visuelle forhold)
Menneskers sundhed (trafikstøj og skyggegener)

Landskab
Visuelle forhold
Byggeriet Brohuset bliver hhv. 18, 24 og 30 meter højt, målt fra niveauet på Østre Alle og Dag
Hammarskjølds Gade, se illustration nedenfor. På grund af den store terrænforskel mellem
Godsbanearealet, Østre Alle og Dag Hammarskjølds Gade vil bebyggelsens højde opleves
forskelligt afhængigt af, hvorfra den ses. Fra Østre Alle og Dag Hammarskjølds Gade vil
randbebyggelsen fremstå på mellem fem og ni etager, mens den fra Godsbanearealet vil fremstå på
syv og elleve etager, da de to nederste etager kun vil være synlige fra Godsbanearealet.
Byggeriet udformes med forskellige bygningshøjder, som trapper op, så den højeste bygning er
placeret i hjørnet mellem Østre Alle og Dag Hammarskjølds Gade. Optrapningen, i samspil med det
øvrige byggeri på Godsbanearealet, får Brohuset til at fremstå som et pejlemærke.
Lokalplanen sikrer hertil at byggeriet skal fremtræde med et varieret og levende facadeudtryk. Hertil
grundet områdets synlige placering og de forholdsvis store volumener, sikres en opbrydning af
bebyggelsens facader med lokalplanen.
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Visualisering set fra Østre Allé mod vest. i baggrunden ses Comwell Hvide hus og Aalborgtårnet.

Brohuset opføres inden for byzone i centrum af Aalborg. Brohuset bliver en integreret del af
Godsbanearealet, der er kendetegnet af forskelligartet byggeri og arkitektur, hvor nogle i høj grad
viser kulturhistoriske elementer, som er knyttet til områdets historie som godsbane. Byggeriet på
Godsbanearealet er generelt præget af bebyggelse i forskellige højder i både blank mur, pudset
samt malet facade.
Den nye bebyggelses arkitektur og placering sikrer Brohusets identitet, der skiller sig ud fra det
øvrige byggeri i området, men samtidigt passer fint ind i omgivelserne. Brohuset har en placering,
hvor der kan tages hensyn til betydningsfulde pejlemærker på baggrund af den store afstand til
eksempelvis Aalborgtårnet, der ligger vest for projektområdet. Lokalplanens byggeri passer ind i
byens skyline, når byen ses med det lange kig henover Limfjorden, men også når man færdes på
Østre Alle og Dag Hammarskjølds Gade, hvor der blandt andet skabes forbindelse og
sammenhæng til Comwell Hvide Hus. Comwell Hvide Hus har i mange år været et særdeles synligt
byggeri grundet dets højde, idet ingen bygninger i umiddelbar nærhed har samme højde. Det
betyder også, at Comwell Hvide Hus er et pejlemærke, hvor Brohuset bidrager til at hotellet ikke står
alene set fra Østre Alle, selvom hotellet fortsat er højere.
0-alternativet
Den gældende lokalplan 1-1-110 giver mulighed for bebyggelse, som er 30 meter højt med max 10
etager til kontorer, kulturelle formål og lignende. Hvis ikke Brohuset opføres, må det derfor
forventes, at der opføres et byggeri med lignende dimensioner. Byggeriet vil dog fremstå som tre
enkeltstående bygninger, som vil skabe et anderledes visuelt udtryk. Tre enkeltstående bygninger vil
ikke danne samme klare afslutning af Godbanearealet.
Samlet vurdering
Det vurderes, at lokalplanens visuelle påvirkning af landskabet er positiv, da der med lokalplanen
stilles strengere krav til bebyggelsens udformning og materialevalg, hvormed det sikres, at byggeriet
kommer til at passe ind i omgivelserne. Med eksisterende planlægning er der sandsynlighed for, at
der opføres tre enkeltstående bygninger, som ikke form og materialemæssigt taler til hinanden. Det
vurderes dermed, at lokalplanen ikke har væsentlig indvirkning af de visuelle forhold.

Menneskers sundhed
Trafikstøj
Trafikstøj påvirker beboere og andre, der færdes langs veje, der er trafikbelastede. Der er
gennemført talrige undersøgelser, som viser, at trafikstøj, over et vist niveau, påvirker menneskers
dagligdag. Såfremt vejtrafikstøjen overskrider grænseværdien (58 dB ved boliger), anses det for at
være sundhedsmæssigt utilfredsstillende. Et støjniveau på 58 dB(A) svarer til, at 35 % af
befolkningen opfatter støjen som generende eller meget generende. Det er således som
udgangspunkt en komfortmæssig støjgrænse, men undersøgelser har vist, at de sundhedsmæssige
aspekter af trafikstøj kan være alvorlige. Støj kan blandt andet øge risikoen for sygdomme i hjerte
og kredsløb. Hos mennesker, der udsættes for en vedvarende støjbelastning, kan man måle forhøjet
blodtryk og puls samt øget produktion af stresshormoner. Når man bliver udsat for stærk støj over

Side 65

Forslag

Lokalplan 1-1-138

længere perioder, kan man reagere med angst eller depression, eller ved at blive anspændt og
aggressiv. [1]
Planlægningen giver mulighed for boligbebyggelse tæt ved Dag Hammarskjølds Gade og Østre Alle,
hvorfra der er trafikstøj. Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet en støjberegning som
kan ses i bilag. I bilaget omkring støj fremgår metodebeskrivelse og de anvendte trafiktal.
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for trafikstøj er 58 dB på facaderne ved boligbyggeri.
Denne grænseværdi kan ikke overholdes, og der måles op til 72 dB mod Dag Hammarskjølds Gade
og Østre Alle, se figur nedenfor. I bilag kan flere figurer ses.

Støjudbredelseskort, støj beregnet 1,5 m over terræn inkl. refleksioner fra egen facade.

Bygningsreglementet fastsætter grænser for støjen indendørs i nye boliger, hvis grænseværdien på
58 dB ikke kan overholdes på facaderne. Kravet til det indendørs støjniveau fra trafik i boliger med
lukkede vinduer skal overholde 33dB.
I forbindelse med byfornyelse i byer, kan nyt byggeri i særlige tilfælde betragtes som ”huludfyldning”.
Ved "huludfyldning" er der lempede støjkrav. Her gælder at:
Alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til boligerne har et
støjniveau lavere end 58 dB. Det samme gælder områder i nærheden af boligen, der overvejende
anvendes til færdsel til fods (fx gangstier, men ikke fortove mellem boligen og vejen), og
Udformningen af boligernes facader sker, så der er et støjniveau på højest 46 dB indendørs i
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sove- og opholdsrum med åbne vinduer (fx med særlig afskærmning uden for vinduet, eller
særligt isolerende konstruktioner), samt
Boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facade.
Bygningsreglementets krav til indendørs støjniveau med lukkede vinduer (33 dB) skal desuden være
overholdt ved "huludfyldning" for at bygningen kan tages i brug.
På trods af lempelige støjkrav er der behov for, at facader og vinduer skal have en relativ stor
lydreduktion for at overholde grænseværdierne. Lokalplanen stiller krav om støjreducerende tiltag.
Boligerne
Den samlede bebyggelses disponering giver en god afskærmende effekt i forhold til støj fra de
omkring liggende veje. Dermed vil være muligt at etablere en stille facade for lejlighederne mod
nord/nordvest.
Hvis lejlighederne er indrettes som gennemlyste, med facade til begge sider, vil der være mulighed
for at lufte ud til den stille facade. Såfremt der indrettes lejligheder med ensidig facade mod den
støjbelastede facade, vil der være behov for vinduer med en god lydisolation også i åben tilstand.
Hvis bebyggelsen udføres med ventilation (naturlig ventilation via lydsluse), kan der normalt ses bort
fra krav vedrørende støj indendørs med åbne vinduer. I så fald skal der kun stilles krav til vinduernes
lydisolation for at sikre, at det indendørs niveau på 33 dB kan overholdes med lukkede vinder.
Såfremt vinduerne skal kunne åbnes, skal det sikres, at indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum
er lavere end grænseværdien gældende for åbne vinduer (46 dB). Dette kan løses ved indretningen
af boligen, ved placering af støjfølsomme rum mod ikke støjbelastede facader og facadeløsninger
med ”russervinduer” eller vinduer med ”lydskodder”.
Lydreduktionskravet til vindues- og dørkonstruktioner kan beregnes ud fra oplysninger om
facadeareal, vinduets areal i forhold til facade samt størrelsen af det bagvedliggende rumvolumen.
Dimensioneringen bør foretages for de værst støjbelastede lejligheder for hver af de forekommende
lejlighedstyper. Der skal i forbindelse med projekteringen udføres en egentlig dimensionering af
facadeisolationen, herunder fastlæggelse af lydkrav til vindues- og dørkonstruktioner.
Opholdsarealer og altaner
Altaner mod nord og nordvest på bagsiden af bygningerne kan overholde grænseværdierne, mens
altaner, der ikke er støjbelastede over 61-62 dB, kan overholde grænseværdierne med
støjreducerende tiltag. Støjpåvirkningen kan håndteres lokalt ved udformning og materialevalg i
forhold til de enkelte altaner. Det kan eksempelvis være lukkede værn i 1,2 – 1,5 meters højde og
lydabsorberende loft (reduktion på op til 3 dB). Der er primært tale om altaner mod gårdrummet, da
facaderne direkte imod Øster Allé og Daghammerskjolds Gade er for støjbelastede til at opfylde
kravene. Opsætning af altaner på de støjbelastede facader vil dog kunne bidrage ift. støjreduktion i
boligen med åbne vinduer med op til 4 dB. I tilfælde af, at altaner ikke kan overholde
grænseværdierne, kan de ikke medregnes som opholdsareal.
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Busterminalen
Støj fra busterminalen betegnes virksomhedsstøj. De allerede etablerede bygninger i området
skærmer byggeriet mod denne støj, og de vejledende støjgrænser for virksomhedstøj er således
overholdt på facaderne og hovedparten af de udendørs opholdsarealer.
0-alternativ
Hvis lokalplanen ikke gennemføres, vil eksisterende lokalplan 1-1-110 fortsat gælde. Lokalplan
1-1-110 udlægger områdets anvendelse til kontorer, service, kulturelle formål, undervisning,
institutioner, rekreative formål samt tekniske anlæg. Disse anvendelser har en grænseværdi på 58
dB til 63 dB trafikstøj på facaderne. Flere af anvendelserne kategoriseres som støjfølsom
anvendelse, hvormed der er samme støjgrænser, som ved boliger. Dette betyder, at støjkrav
indendørs ved åbne og lukkede vinduer også skal overholdes ved 0-alternativet. Betydningen af
trafikstøjen i forhold til menneskers sundhed vurderes dog at være mindre, da mennesker typisk
ikke opholder sig i eksempelvis institutioner hele døgnet, ligesom de typisk ikke opholder sig der om
natten.
Samlet vurdering
Samlet set vurderes det, at etableringen af det planlagte byggeri med etageboliger kan realiseres,
så gældende støjkrav kan overholdes indendørs samt på de nære opholdsarealer i tilknytning til
boligen. Dette kan bl.a. sikres gennem overvejelser omkring boligernes disponering og indretning
samt brug traditionelle afskærmnings- og facadeløsninger. Det vurderes dermed at planforslaget
ikke vil have en væsentlig indvirkning på menneskers sundhed som følge af støj fra trafikken.
Støjrapporten er vedlagt som bilag.
Skyggegener
Bygningen inden for lokalplanområdet vil kaste skygger på omgivelserne, og der er på grund af
dette forhold udarbejdet en række skyggediagrammer til at belyse bygningens skyggekast
på omgivelserne. Skyggediagrammerne illustrerer slagskyggernes bevægelse i løbet af dagen
sommer, vinter og efterår.
De udvalgte dage er valgt på baggrund af at synliggøre "worst case" skyggepåvirkningen af
omgivelserne.
Lokalplanområdet er i dag ubebygget, hvormed der er begrænsede skygger inden for området og rig
mulighed for sol. Lokalplanområdet påvirkes i dag i begrænset omfang af skygger fra broerne,
kratbeplantningen og parkeringshuset. Det øvrige Godsbaneareal er tæt bebygget, hvormed
området er påvirket af slagskygger i varierende omfang.
Sommer
Om sommeren er der gode muligheder for sol omkring byggeriet og lokalplanens område. I
eftermiddags- og aftentimerne vil der være rig mulighed for at udnytte det hævede opholdsareal
tilknyttet byggeriet samt altaner, idet størstedelen af området er solbeskinnet. I formiddags- og
middagstimerne vil der være begrænset sol på det hævede opholdsareal, men der vil være god
mulighed for sol ved åen.
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Skyggerne rammer primært inden for projektets område, undtaget om eftermiddagen og aftenen,
hvor skyggerne kastes ud på Dag Hammarskjølds Gade og erhvervsområdet mod øst. Idet skyggen
først rammer erhvervsområdet i de sene eftermiddagstimer og aftenen, uden for almindelig
arbejdstid, vurderes påvirkningen at være begrænset.

Skyggediagrammer for 22. juni.

Efterår
Om efteråret er der gode muligheder for sol langs åen i eftermiddagstimerne. I den øvrige tid vil der
være muligt at finde enkelte solpletter i området. Byggeriet medfører slagskygger, der rammer
omkringliggende områder i eftermiddags- og aftentimerne. Omgivelserne er allerede påvirket af
skygger fra eksisterende byggeri, hvormed store dele af de omkringliggende områder allerede ligger
i skygge.

Skyggediagrammer for 22. september

Vinter
I vintermånederne vil planområdet ligge i skygge hele dagen. Der vil i eftermiddagstimerne kunne
findes solpletter langs åen. Projektet medfører slagskygger, der rammer omkringliggende områder,
varierende alt efter solens placering i løbet af dagen. Omgivelserne er allerede påvirket af skygger
fra eksisterende byggeri, hvormed store dele af de omkringliggende områder allerede ligger i
skygge.
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Skyggediagrammer den 21. december. Solen går ned ca. 15:40, hvormed der ikke vises skygger for kl. 18.00 .

0-alternativet
Den gældende lokalplan 1-1-110 giver mulighed for bebyggelse, som er op til 30 meter højt med
maksimum 10 etager. Hvis Brohuset ikke opføres, må det derfor forventes, at der opføres et byggeri
med lignende dimensioner. Lokalplan 1-1-110 giver dog mulighed for tre enkeltstående
bygningsvolumener, hvormed skyggerne vil falde anderledes og være mindre sammenhængende,
da det kan forventes, der i højere grad vil komme kiler mellem bygningerne, hvor der er sol. Da
0-alternativet ikke adskiller sig væsentligt fra Brohuset, forventes skyggepåvirkningerne at være
nogenlunde tilsvarende i forhold til at påvirke omgivelserne.
Samlet vurdering
Da området i forvejen er præget af meget byggeri, ligger store dele af de omkringliggende bygninger
allerede i skygge i løbet af dagen. Hertil vurderes skyggepåvirkningen af eksisterende planlægning
og lokalplan 1-138 at være nogenlunde tilsvarende. Lokalplanens indvirkning på menneskers
sundhed som følge af skyggegener vurderes dermed ikke at være væsentlig.

[1] Miljøstyrelsen, Styr på støjen, https://mst.dk/media/90185/styr_paa_stoejen.pdf
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Afbødende foranstaltninger
Lokalplanen giver ikke anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet, hvormed der ikke er behov
for afbødende foranstaltninger. I forhold til støj fra trafikken sikrer lokalplanen, at de vejledende
støjgrænser overholdes.
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Alternativer
Miljørapporten beskriver 0-alternativet (reference-scenariet), som det eneste alternativ. 0-alternativet
er den situation, som forventes, hvis plangrundlaget ikke vedtages. Det er ikke en beskrivelse af
nuværende miljøstatus og anvendelse, men den anvendelse som vil finde sted, hvis lokalplan
1-1-110 realiseres i stedet for lokalplan 1-1-138. Dette betyder, at 0-alternativet er, at
lokalplanområdet anvendes til kontor, service, undervisning, institutioner eller lignende.
0-alternativet er ligeledes udgangspunktet for vurderingen i miljørapporten. Mijøvurderingen
vurderer dermed kun på forskellen mellem 0-alternativet og lokalplan 1-1-138, da dette er mest
retvisende, da det ikke kan forventes at arealet vil forblive som det er i dag.
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Overvågning
Overvågning af trafikstøj sker via Aalborg Kommunes regelmæssige kortlægning af støjen fra
vejtrafik, som gennemføres hvert 5. år.
Øvrig overvågning er ikke relevant.
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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 betragtning.
Hvorfor netop den planlægning er valgt ud fra de behandlede alternativer.
Hvorledes de væsentlige miljøpåvirkninger af planen overvåges.
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