Kommuneplantillæg

4.066 for Universitetskvarteret

Kladde
Tillægget er under udarbejdelse

Forslag til kommuneplantillæg godkendt af Aalborg Byråd den xx. xxx 2021 punkt x
Offentliggjort den xx. xxx 2021
Høringsfrist den xx. xxx 2021
Offentlig høring
Har du indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan de sendes via knappen "Skriv en
kommentar" i højre side på det digitale kommuneplantillæg. Her kan du også løbende se andre
borgere og interessenters kommentarer til kommuneplanforslaget.
Fakta om kommuneplantillægget
Kommuneplantillægget skal sikre, de fremtidige ønsker til udviklingen af et blandet bykvarter
med fokus på bosætning ved Gigantium. Tillægget ændrer områdets retningslinjer for butikker
og landskabshensyn såvel som kommuneplanrammer.
Kommuneplantillægget består af:
Redegørelse til tillæg 4.066
Retningslinje Butikker i øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre
Retningslinje Landskabshensyn
Kommuneplanramme 4.4.D1 Einsteins Boulevard nord
Kommuneplanramme 4.4.D2 Syd for Gigantium
Kommuneplanrammer 4.4.D3 Lippmanns Plads/Mistrals Plads
Kommuneplanramme 4.4.C1 Mistrals Plads
Kommuneplanramme 4.4.C4 Ved Gigantium
Kommuneplanramme 4.4.O1 Gigantium
Kommuneplanramme 4.4.T2 Busvej m.m.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til kommuneplantillæggets indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte
Mario Hesse, tlf. 99312202.
Eller via kontaktformular: www.aalborg.dk/kontakt
Miljørapport

I forbindelse med kommuneplantillægget er der udarbejdet en miljørapport efter "Lov om
miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)". Miljørapporten findes
sammen med kommuneplantillægget eller via linket her.
Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her:
Kommuneplantillæg: www.aalborgkommuneplan.dk under "Nyheder"
Lokalplan: www.aalborg.dk/lokalplaner
Alternativt ved personlig henvendelse hos:

Bibliotekerne i Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Hvad er en kommuneplan?
Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for Aalborg Kommunes fremtidige
udvikling. Planen berører på mange måder borgernes dagligdag og fastlægger rammer for
handlemulighederne og levevilkår i lokalområderne. Derfor er planen også udarbejdet i et samarbejde
mellem politikere, borgere og en række organisationer og foreninger.
Kommuneplanen består af en hovedstruktur, retningslinjer og kommuneplanrammer.
Hovedstrukturen er den sammenfattende del af kommuneplanen. Den omfatter hele kommunen og
fastlægger de overordnede mål for udviklingen inden for de enkelte sektorer og områder i Aalborg
Kommune. Hovedstrukturen er byrådets overordnede udviklingsværktøj, og den er retningsgivende for
økonomisk prioritering mellem forskellige kommunale opgaver.
Retningslinjer er byrådets langsigtede politik for det fremtidige bymønster og den enkelte bys rolle. Den
kommer konkret til udtryk i den geografiske fordeling af boliger, erhverv, trafikbetjening og serviceydelser
i de enkelte bysamfund og i byernes indbyrdes samspil. Hertil kommer retningslinjer for benyttelse og
beskyttelse af det åbne land.
Kommuneplanrammerne angiver, hvordan de enkelte arealer i Aalborg Kommune kan anvendes.
Rammebestemmelserne må ikke være i strid med hovedstrukturen og retningslinjer.
Både hovedstrukturen, retningslinjerne og kommuneplanrammerne er bindende for lokalplanlægningen.
Der kan, med andre ord ikke vedtages lokalplaner, som er i strid med kommuneplanen. Til gengæld kan
byrådet beslutte at ændre kommuneplanen ved at udarbejde et kommuneplantillæg.

Hvornår laves der kommuneplantillæg?
De fleste kommuneplantillæg omfatter mindre ændringer i de gældende rammebestemmelser. Ofte sker
det på baggrund af et konkret bygge- eller anlægsprojekt, der ønskes gennemført. Et sådant projekt vil
normalt også betyde, at der skal udarbejdes lokalplan, hvor der mere detaljeret fastlægges krav til,
hvordan nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes. Indsigelsesfristen for et
forslag til kommuneplantillæg er mindst 8 uger. Der er samme indsigelsesfrist for et lokalplanforslag,
hvilket betyder, at de to planer kan følges ad gennem offentlighedsproceduren.
Hvis der er tale om omfattende ændringer, som bryder med kommuneplanens hovedstruktur, eller hvis
der er tale om en hovedrevision af kommuneplanen, skal der gennemføres en større
offentlighedsprocedure. Kommunen skal forud for planlægningsarbejdet afholde en fordebat for at
indkalde ideer, forslag mv. fra offentligheden. Yderligere skal kommunen forestå en
oplysningsvirksomhed med henblik på at fremkalde en offentlig debat om planrevisionens målsætning og
nærmere indhold. Herefter kan kommunen udarbejde et forslag til kommuneplantillæg. Fristen for at
fremsætte indsigelser mod forslaget er også her på mindst 8 uger.

Forslaget til kommuneplantillæg
Når byrådet har godkendt et forslag til kommuneplantillæg, offentliggøres det, som beskrevet ovenfor, i
mindst 8 uger. 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 tillægget endeligt.

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 forslag til kommuneplantillæg.
Så længe kommuneplantillægget foreligger som forslag, har det ingen direkte retsvirkninger over for de
ejendomme, der er omfattet af tillægget.

Om miljøvurdering (MV)
Planforslag, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, skal ledsages af en miljøvurdering af planen i
form af en miljørapport (MV). Det fremgår af Miljøvurderingsloven.
Hvis kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke er foretaget en miljøvurdering, idet planforslaget
ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, kan afgørelsen, for så vidt angår retlige forhold, påklages til
Planklagenævnet senest 4 uger efter planforslagets offentliggørelse.
Klagen sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker
også gennem Klageportalen. Klageportalen findes via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Personer, der er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen,
skal sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Plan & Udvikling. Kommunen videresender
herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.

Det endelige kommuneplantillæg
Når byrådet har godkendt kommuneplantillægget endeligt og bekendtgjort det, er det en del af
kommuneplanen. Herefter gælder følgende retsvirkninger:
Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med
kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende
område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan.
Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller
ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid
med bestemmelserne i rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i
kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en
byplanvedtægt.

Klagevejledning
Afgørelsen om den endelige vedtagelse kan efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, for så vidt angår retlige
spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens
lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens
hensigtsmæssighed.
Klagen sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker
også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Personer, der er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen,
skal sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Plan &
Udvikling pr. mail plan.udvikling@aalborg.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til
Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter offentliggørelsen af planen. Det koster et gebyr at klage.
Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Redegørelse
Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan
Ændringer i områdeplan for bydelen Universitetsområdet
Bydelsbeskrivelsen udvides med et nyt byudviklingsområde som betegnes 'Universitetskvarteret'.
Området afgrænses af Universitetet mod øst, motorvejen mod vest, Alfred Nobels Vej mod syd og
Universitetsboulevarden mod nord. Gigantium og Plusbustracéet ligger indenfor området og er af central
betydning for områdets fremtidige udvikling. Der tilføjes desuden en beskrivelse af de overordnede
udviklingsmål og visionen for området.
Universitetskvarteret har hidtil været omfattet af designmanualen og strukturplanen for
Universitetsparken, men beskrives nu som selvstændigt byudviklingsområde.
By- og bydelsbeskrivelsen er ydermere konsekvensrettet i forhold til nyeste planlægning, herunder
forhold i forbindelse med at Egnsplanvej nu er blevet etableret, Byplanvejs forlængelse fremgår som
principiel vejreservation af kommuneplanen og at de ændrede kommuneplanrammer giver nye
placeringsmuligheder for større uddannelsesinstitutioner. Derudover er der lavet en række faktuelle
rettelser.
Ændringer i kommuneplanrammer
Kommuneplantillæggets ændringer i forhold til gældende kommuneplan gør sig gældende for følgende
kommuneplanrammer:
4.4.O1 – Gigantium
4.4.D1 – Einsteins Boulevard nord
4.4.D2 – Syd for Gigantium
4.4.D3 – Lippmanns Plads/Mistrals Plads
4.4.C1 – Mistrals Plads
Derudover tilføjes et nyt rammeområde til et bydelscenter ved Gigantium ved navnet "4.4.C4 - Syd for
Gigantium".

Gældende kommuneplanrammer

Nye kommuneplanrammer

4.4.O1 - Gigantium
Den eksisterende ramme giver mulighed for at rammeområdet anvendes til offentlige formål i form af
idrætsaktiviteter, kulturelle aktiviteter samt rekreative tilbud. Bebyggelsesprocent er maksimalt 30 %,
højden på bebyggelsen er maksimalt 25 meter over naturligt terræn, samtidigt skal bebyggelsens
placering respektere landskabets form og fælles opholdsarealer skal mindst udgøre 5 %.
Tillægget ændrer byggemulighederne i rammeområdet, så der gives mulighed for en
bebyggelsesprocent på op til 60 for rammeområdet som helhed. Krav om mindst 5 % opholdsarealer
erstattes af et krav om, at opholdsarealer skal etableres i forbindelse med indgangspartier og skal
afstemmes i forhold til stedets behov. Anvendelsesbestemmelsen er udvidet, så området kan rumme en
bred palet af offentlige funktioner. Ændringerne sker dels pga. ændrede matrikulære forhold og for fortsat
at sikre udviklingsmuligheder for Gigantium som vigtigt idræts- og kulturcenter.
4.4.D1 – Einsteins Boulevard nord
Den eksisterende ramme udlægger rammeområdet til blandet bolig og erhverv, mens de specifikke
anvendelsesbestemmelser ikke tillader boliger, men definerer anvendelsesmålet om at udvikle området

til kontorerhverv mv. Bebyggelsesprocenten er i dag fastlagt til 60 %, og der må bygges i op til 3 etager
og i maks. 13 meters højde. Grønne kiler, herunder en lille dalsænkning, der forbinder Gigantium og
Universitetet, må ikke bebygges.
I forbindelse med kommuneplantillægget ændres anvendelsen til også at indeholde etageboliger og tætlav boliger. Samtidigt udvides anvendelsesbestemmelsen med funktioner der kan være med til at
understøtte målet om at udvikle en blandet bydel.
Byggemulighederne defineres som bebyggelsesprocent for rammeområdet som helhed. Den maksimale
bebyggelsesprocent er 92, svarende til ca. 92.000 etagemeter bebyggelse i alt.
Etageboligbebyggelse skal fremstå som en blanding af 3, 4 og 5 etagers bygninger. Enkelte punkter må
opføres i op til 6 etager. Højden på bebyggelsen ændres til en maksimal højde på 25 meter.
Der gives mulighed for, at en enkelt bygning kan fremstå i op til 7 etager mod Einsteins Boulevard.
Denne mulighed gives alene på arealet der ligger på den vestlige side af Einsteins Boulevard og længst
mod nord for at markere indgangen til bydelen fra Universitetsboulevarden.
Der tilføjes bestemmelser om arkitektur og landskab.
Procentdelen af udendørs fælles opholdsarealer ændres fra minimum 5 %, til minimum 25 % af
områdets areal for etageboliger og til minimum 15 % af områdets areal for tæt-lav boliger.
Illustrationen der viser strukturplanen for Universitetsparken udgår.
Parkering i forbindelse med etageboligbebyggelse skal overvejende foregå i konstruktion og i mindre
grad som parkering på fladen.
Langs Einsteins Boulevard skal der sikres et markant beplantningsbælte i begge sider af vejen.
Gennem området forløber en udpegning som potentiel økologisk forbindelse som ligeledes fremgår af
retningslinjen Grønt Danmarkskort. Den grønne forbindelse udgør en vigtig del af den
sammenhængende grønne struktur i bydelen og skal friholdes for bebyggelse. Forbindelsen har
desuden er særlig rolle i forhold til klimasikring.
Formålet med ændringerne er bl.a. at skabe et plangrundlag, der muliggør målet om at skabe en
tidssvarende, blandet, grøn og bæredygtig bydel.
4.4.D2 - Syd for Gigantium
Den eksisterende ramme udlægger rammeområdet til blandet bolig og erhverv, mens de specifikke
anvendelsesbestemmelser ikke tillader boliger, men definerer anvendelsesmålet om at udvikle området
til kontorerhverv og lignende, samt til hotel mod nord. Bebyggelse, grønne områder og parkering skal
etableres som afgrænsede "fingre". Bebyggelsesprocenten er i dag fastlagt til 60 % for den enkelte
grund, og der må bygges i op til 3 etager og i maksimalt 13 meters højde. Enkelte bygninger må opføres
i 5 etager og 20 meters højde mod Alfred Nobels Vej. Parkering skal samles i parkeringsbånd.

I forbindelse med kommuneplantillægget ændres anvendelsen til også at indeholde etageboliger og tætlav boliger. Samtidigt udvides anvendelsesbestemmelsen med funktioner der kan være med til at
understøtte målet om at udvikle en blandet bydel.
Byggemulighederne defineres som bebyggelsesprocent for rammeområdet som helhed. Den maksimale
bebyggelsesprocent er 60, svarende til ca. 42.000 etagemeter bebyggelse i alt.
Etageboligbebyggelse skal fremstå som en blanding af 3, 4 og 5 etagers bygninger. Enkelte punkter må
opføres i op til 6 etager. Højden på bebyggelsen ændres til en maksimal højde på 25 meter.
Der tilføjes bestemmelser om arkitektur og landskab.
Procentdelen af udendørs fælles opholdsarealer ændres fra minimum 5 % for erhverv, til minimum 25 %
af områdets areal for etageboliger og til minimum 15 % af områdets areal for tæt-lav boliger.
Parkering i forbindelse med etageboligbebyggelse skal overvejende foregå i konstruktion og i mindre
grad som parkering på fladen.
Langs Alfred Nobels Vej skal der sikres et markant beplantningsbælte.
Gennem området forløber en udpegning som potentiel økologisk forbindelse som ligeledes fremgår af
retningslinjen Grønt Danmarkskort. Den grønne forbindelse udgør en vigtig del af den
sammenhængende grønne struktur i bydelen og skal friholdes for bebyggelse. Forbindelsen har
desuden er særlig rolle i forhold til klimasikring.
Rammeområdet udvides mod vest. Udvidelsen betyder at rammeområdet nu også omfatter et areal der
er beliggende i landzone. Arealet overføres til byzone i forbindelse med en kommende lokalplanlægning.
Langs rammeområdets sydlige afgrænsning forløber en principiel reservation til en fremtidig vej der
forbinder Alfred Nobels Vej med Byplanvej. Udenfor rammeområdets fremtidige vestlige afgrænsning
forløber ligeledes en principiel reservation til en fremtidig vej, som skal sikre adgang til
udviklingsområder, der ligger nord- øst herfor, samt Gigantium. Områdets indretning skal ske under
hensyn til disse reservationer.
Formålet med ændringerne er bl.a. at skabe et plangrundlag, der muliggør målet om at skabe en
tidssvarende, blandet, grøn og bæredygtig bydel.
4.4.D3 – Lippmanns Plads/Mistrals Plads
Den eksisterende ramme udlægger rammeområdet til blandet bolig og erhverv. De specifikke
anvendelsesbestemmelser definerer anvendelsesmålet om at udvikle området til pænere kontorerhverv,
undervisning mv. samt mulighed for etagebebyggelse, dog kun i den sydlige del. Der skal skabes en
markant hovedadgang til Universitetet, som kan markeres med en skulpturel bygning i op til 7 etager.
Bebyggelse, grønne områder og parkering skal etableres som afgrænsede "fingre".
Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund er i dag fastlagt til 60 % for erhverv og 40 % for boliger. Der
må bygges i op til 3, dog 1 bygning i maksimalt 7 etager, og i maksimalt 13 meters højde, dog 1 bygning i
maksimalt 30 meter. Parkering skal samles i parkeringsbånd.

I forbindelse med kommuneplantillægget ændres anvendelsen til også at indeholde tæt-lav boliger.
Bestemmelsen om at boliger kun må etableres i den sydlige del udgår. Samtidigt udvides
anvendelsesbestemmelsen med funktioner der kan være med til at understøtte målet om at udvikle en
blandet bydel.
Byggemulighederne defineres som bebyggelsesprocent for rammeområdet som helhed. Den maksimale
bebyggelsesprocent er 60, svarende til ca. 82.000 etagemeter bebyggelse i alt.
Etageboligbebyggelse skal fremstå som en blanding af 3, 4 og 5 etagers bygninger. Enkelte punkter må
opføres i op til 6 etager. Højden på bebyggelsen ændres til en maksimal højde på 25 meter. Mulighed for
bebyggelse i op til 7 etager udgår.
Der tilføjes bestemmelser om arkitektur og landskab.
Procentdelen af udendørs fælles opholdsarealer ændres fra minimum 5 % for erhverv og minimum 15 %
for boliger, til minimum 25 % af områdets areal for etageboliger og til minimum 15 % af områdets areal
for tæt-lav boliger.
Illustrationen der viser strukturplanen for Universitetsparken udgår.
Parkering i forbindelse med etageboligbebyggelse skal overvejende foregå i konstruktion og i mindre
grad som parkering på fladen.
Langs Einsteins Boulevard skal der sikres et markant beplantningsbælte i begge sider af vejen.
Langs Alfred Nobels Vej og Thomas Manns Vej skal der sikres et markant beplantningsbælte.
Langs Thomas Manns Vej skal der fortsat være særlig opmærksomhed på dens rolle som vigtig adgang
til Aalborg Universitet i bil. Dog udgår krav om pladsdannelse og et sammenhængende markant byrum,
da bybåndet nu koncentreres omkring Bertil Ohlins Vej og afsluttes ved Pontoppidanstien.
Gennem området forløber en udpegning som potentiel økologisk forbindelse som ligeledes fremgår af
retningslinjen Grønt Danmarkskort. Den grønne forbindelse udgør en vigtig del af den
sammenhængende grønne struktur i bydelen og skal friholdes for bebyggelse. Forbindelsen har
desuden er særlig rolle i forhold til klimasikring.
Formålet med ændringerne er bl.a. at skabe et plangrundlag, der muliggør målet om at skabe en
tidssvarende, blandet, grøn og bæredygtig bydel.
Betegnelsen for rammeområdet ændres til "4.4.D3 - Einsteins Boulevard syd".
4.4.C4 - Syd for Gigantium
Der udlægges et nyt rammeområde 4.4.C4, som både giver mulighed for butikker, blandet bolig og
erhverv, samt for større uddannelsesinstitutioner.
Udlægningen til butikker og blandet bolig og erhverv skal understøtte ønsket om at skabe gode vilkår for
et velfungerende knudepunkt i bydelen. Ligeledes vil uddannelsesinstitutioner kunne blive et
omdrejningspunkt for bylivet og have gavn af nærheden til mobilitetstilbud og Gigantiums faciliteter.

Plusbusstationen udgør et vigtigt omdrejningspunkt for den kollektive trafik, og multiarenaen Gigantium
tiltrækker allerede i dag mange brugere i forbindelse med idræts-, fritids- og kultur- og messeaktiviteter
fra nær og fjern.
Området har en central beliggenhed, hvor flere af bydelens stiforbindelser føres forbi. Mød øst har
området direkte adgang til den gennemgående landskabskile.
Området har således en central placering der ligger i direkte forbindelse med flere af beboernes daglige
gøremål.
Med udlægningen af et bydelscenter understøttes det langsigtede strategiske planlægningsmål om at
skabe et centralt knudepunkt og mødested omkring Plusbusstationen ved Gigantium og i bydelen.
De fremtidige funktioner i et bydelscenter ved Gigantium skal også understøtte den særegenhed, som
multiarenaen allerede har i dag. Her skal være mulighed for funktioner som sundhedshus med
behandlere og personlig pleje, fitnesscentre og café. Ligeledes kunne etableres enkelte
oplevelsesbutikker eller tematiserede sportsbutikker, som også tiltrækker kunder fra et større regionalt
opland.
Med de funktioner der forventes, vil bydelscenter Gigantium også få en mere regional rolle i strukturen,
og dermed være anderledes end de øvrige bydelscentre og lokalcentre i Universitetsområdet.
4.4.C1 - Mistrals Plads
Omfang og placering af kommuneplanrammeområde 4.4.C1 - Mistrals Plads og dens
bydelscenterafgrænsning bibeholdes uændret. Ligeledes fastholdes bestemmelser om byggeretter.
Det strategiske mål med bydelscentret præciseres. Således præciseres bydelscentrets rolle som et
vigtigt indkøbssted for beboerne i det sydøstlige universitetsområde og det lokale mødested for
beboerne i nærområdet.
Ligeledes tilføjes der bestemmelser om arkitektur og landskab der sikrer sammenhæng med
universitetskvarterets øvrige rammeområder.
I forbindelse med den konkrete planlægning for området bør der ske en nærmere vurdering af bl.a. de
geografiske afgrænsninger for at sikre et godt sammenspil med den fremtidige bystruktur.

Ændringer i retningslinjer
Retningslinje Butikker i øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre
Aalborg Kommune ønsker at få udlagt et nyt bydelscenter syd for Gigantium med en samlet arealramme
til detailhandel på 5.000 m² og med en maksimal butiksstørrelse på 5.000 m² pr. dagligvarebutik og
1.000 m² pr. udvalgsvarebutik.

Eksisterende udpegning af afgrænsede bymidte, bydelscentre og lokalcentre til butikker.

Forslag til udpegning af nyt bydelscenter syd for Gigantium og ændret afgrænsning af eksisterende bycenter

Jævnfør planlovens § 11 e stk. 4 udløser udlæg af et nyt bydelscenter, at der skal udarbejdes en
redegørelse, der indeholder:
en vurdering af omfanget af det eksisterende bruttoetageareal til butiksformål i bymidten,
bydelscentre, lokalcentre, områder til særlig pladskrævende varer og aflastningsområder fordelt på
hovedbutikstyper og disses omsætning,
en vurdering af behovet for nybyggeri eller omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål,
en vurdering af nr. 1 og 2 i relation til målene for detailhandelsstrukturen, herunder en angivelse af,
hvilket opland der forudsættes betjent af de butikker, der kan placeres inden for de udlagte arealer,
oplysning om, hvordan planlægningen tilgodeser målene for den kommunale hovedstruktur, herunder
hvordan forslaget fremmer konkurrence og et varieret butiksudbud i de mindre og mellemstore byer
samt bymiljøet i de områder, der foreslås udlagt til butiksformål, og
en angivelse af tilgængeligheden for de forskellige trafikarter til de udlagte arealer til butiksformål.

Redegørelseskravet er tilgodeset med en hertil udarbejdet detailhandelsredegørelse fra Institut for
Center-Planlægning (ICP A/S): ”Etablering af bydelscenter ved Gigantium, Redegørelse” af maj 2021.
Redegørelsen kan ses under dette link.
Redegørelsen konkluderer, at:
En styrkelse af dagligvareudbuddet i Universitetsområdet med etablering af en dagligvarebutik i et
bydelscenter ved Gigantium vil betyde, at borgerne i nærområdet vil få kortere afstand til
dagligvareindkøb.
I forbindelse med byudviklingen af Universitetsområdet forventes en befolkningsstigning på 38 % i
perioden 2019 til 2031. Der forventes således yderligere 2.600 borgere, heraf vil hovedparten bo i
nærområdet til Gigantium og Einsteins Boulevard. Efter 2031 forventes herudover etableret godt
2.000 boliger i området.
Der vurderes ikke at være et tilstrækkeligt forbrugsgrundlag for etablering af hverken discountbutik
eller supermarked ved Gigantium før 2031 i den givne konkurrencesituation med under 500 meter til
bydelscenter Einsteins Boulevard. Einsteins Boulevard ligger mere centralt i bydelen, og vil med
etableringen af et supermarked ved siden af discountbutikken Fakta sikre et bedre dagligvareudbud til
flere forbrugere i Universitetsområdet.
På baggrund af den forventede befolkningsudvikling efter 2031, er det ICP’s vurdering, at der er et
tilstrækkeligt kundeunderlag til etablering af et bydelscenter ved Gigantium med mulighed for en
dagligvarebutik.
Bydelscenter Gigantium forventes at få en mere regional rolle i strukturen. Det vil ikke nødvendigvis
indeholde meget detailhandel, men vil mere indeholde en type funktioner, som har en synergi med
multiarenaen Gigantium og som kan tiltrække kunder fra et større regionalt opland.
Retningslinje Landskabshensyn
Området er delvist omfattet af den nordvestlige udløber af landskabsområdet "Lindenborg Ådal og
Romdrup Ådal". De berørte arealer består i dag af et levende hegn, et grønt åbent område vest herfor og
landbrugsarealer øst herfor. Det levende hegn udgør sammen med de tæt bevoksede skrænter langs
motorvejen en naturlig grænse i området og danner den visuelle afslutning af landskabsområdet mod
byens kant. Det levende hegn bevares som naturligt element og som naturlig grænse mod byens kant i
forbindelse med planlægningen. Landbrugsarealet øst for læhegnet anvendes fremover delvist til
byudvikling og delvist til blå-grøn-kile som tilfører området nye rekreative værdier. Bebyggelse skal
placeres under hensyn til landskabets topografi. Den blå-grønne kile er omfattet af retningslinjen "Grønt
Danmarkskort: Økologiske forbindelser" og er udpeget langs de lavere beliggende arealer og
understreger disse forløb. Fra den grønne kile er der kig mod det eksisterende læhegn. Åbne kig vest for
læhegnet bevares.
Retningslinje Landskabshensyn ændres således, at arealet der er beliggende øst for læhegnet, udtages
af retningslinjen og optages i rammeområde 4.4.D2.

Kortet viser udstrækningen af landskabskarakterområdet "Lindenborg Ådal og Romdrup Ådal".

Redaktionelle ændringer og konsekvensrettelser
Både i områdeplan for bydelen Universitetsområdet, i retningslinjerne og i kommuneplanrammerne er
der yderligere sket mindre redaktionelle ændringer og faktuelle rettelser.
Der er lavet mindre konsekvensændringer af afgrænsningen af rammeområderne 4.4.R2 og 4.4.T2 som
følge af de nyudlagte rammeområder.
Retningslinjeområdeafgrænsning for Landområde Øst konsekvensrettes i forbindelse med at
rammeområde 4.4.D2 udvides mod vest.
Planforslagets baggrund
Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og de fremtidige
ønsker til udviklingen i området.
Ændringerne er nødvendige for at muliggøre udviklingen af et nyt blandet bykvarter med fokus på
bosætning ved Gigantium.

Aalborg Kommune ønsker med nærværende tillæg at opdatere plangrundlaget for at muliggøre en
tidssvarende byudvikling på arealerne mellem motorvejen E45 og Aalborg Universitet. Den massive
udvikling i det østlige Aalborg med bl.a. Nyt Aalborg Universitetshospital, Plusbus mv., har medført et
behov for en nytænkning af plangrundlaget.
I kraft af de store forandringer i bydelen fremstår de eksisterende kommuneplanrammer i dag
som forældet. I særlig grad gælder dette for området omkring Gigantium, som førhen ønskedes udviklet
til primært kontorerhverv baseret på en bilbaseret bystruktur.
Kommuneplanen og lokalplaner skal i lyset af de store forandringer fornyes, så de imødekommer i
højere grad ønsket om at skabe en attraktiv bydel med fokus på bosætning, bæredygtig mobilitet og
klimasikring.
Kommuneplantillægget tager derfor afsæt i de tilføjelser og ændringer der er i forhold til det gældende
plangrundlag. Planlægningen har baggrund i en fordebat, hvor Aalborg Kommune i efteråret 2018
indkaldte til idéer og forslag til indholdet i de nye planer der skal tilvejebringes for bydelen ved
Gigantium. Der blev afholdt et idéværksted i høringsperioden, hvor borgere kunne bidrage med input til
en samlet helhedsplan og det efterfølgende kommuneplan- og lokalplanarbejde.
Nærværende kommuneplantillæg skal således danne grundlag for udarbejdelse af nye lokalplaner der
fastlægger områdets fremtidige udviklingsmuligheder mere detaljeret.
Især klimaet udgør et vigtigt element i planlægningen. Herunder håndtering af regnvand, som i
sammenspil med en grøn kile, skal udgøre en fremtrædende herlighedsværdi for hele området, og som
skal blive en vigtig del af bydelens særlige identitet. Samtidigt ønskes det, at det kommer områdets
fremtidige beboere til gavn og at det øger biodiversiteten og naturværdien i bydelen.

Kommuneplanen i dag
Fuglekollisions
Rammeområdet ligger indenfor fuglekollisionsradiusen fra Aalborg Lufthavn og Flyvestation Aalborg område D, jf. retningslinje Aalborg Lufthavn . Der forventes at blive planlagt et mindre regnvandsbassiner
inden for rammeområdet. I udformning og størrelse af bassinet indtænkes der tiltag for at hindre
fugleophold, dette gøres i dialog med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Retningslinje Grønt Danmarkskort
Centralt igennem kommuneplantillæggets afgrænsning forløber en potentiel økologisk forbindelse.
Formålet med disse typer forbindelser er dels at sammenbinde naturområderne i et netværk, og dels at
prioritere et rum, hvor det gerne skulle være fordelagtigt at udlægge ny natur, rejse skov og skabe
forbindelser for både mennesker, dyr og planter. Specielt for denne lokale, grønne forbindelse nævnes
potentialer ifm. visuelle og rekreative sammenhænge samt muligheder for regnvandshåndtering.
Planlægningen tager højde for denne forbindelse og de målsætninger der nævnes om et
sammenhængende grønt netværk, rekreative og visuelle forbindelser og i høj grad en rolle ifm.
klimasikring og regnvandshåndtering.

Det forventes at der sker en præcisering af de til potentiel grøn forbindelse udlagte arealer i forbindelse
med den konkrete planlægning for et givent område og under hensyn til konkrete fysiske forhold det
pågældende sted.

Retningslinje Grundvandsressourcen
En stor del af det af kommuneplantillægget omfattede byudviklingsområde for Universitetskvarteret ligger
indenfor indvindingsoplandet til Vejgaard Vandværks kildeplads i Golfparken og samtidig indenfor et
område, der i kommuneplanen er rammelagt. Mod vest udvides rammeområde 4.4.D2 med et areal der i
dag anvendes til landbrug. Golfparken er kategoriseret som et spredt by vandværk og indgår som et
vigtigt vandværk i den fremtidige forsyningsstruktur i Aalborg Kommune.
Af retningslinjen – ’Sikring af grundvandsressourcen’ fremgår det bl.a. at Byrådet er pålagt at friholde
indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD for virksomhedstyper eller anlæg, der
medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Forbuddet gælder ikke arealer, der allerede er
udlagt i kommuneplanen for disse virksomhedstyper og anlæg, hvilket gør sig gældende for
kommuneplanrammerne inden for byudviklingsområde Universitetskvarteret. Til gengæld skal Byrådet i
henhold til retningslinjen sikre grundvandsressourcen bedst muligt i områder, der allerede er rammelagt,
da byudvikling udgør en risiko for forurening af grundvandet, både i forhold til valget af materialer til
byggeriet, glatførebekæmpelse på befæstede arealer, vedligeholdelse af arealerne, udvaskning af stoffer
fra facader (fx fra maling), nedsivning af regnvand samt risikoen for at spildevandsledninger bliver utætte
m.m. Der skal derfor i videst muligt omfang tages hensyn til drikkevandsinteresserne i forbindelse med
fremtidig lokalplanlægning i de dele af byudviklingsområdet, der ligger indenfor indvindingsoplandet til
Vejgaard Vandværk, Golfparken.

Overordnede bindinger
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 er beliggende ca. 10 km mod nordvest – Habitatområdet nr. 15 "Nibe
Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal", Fuglebeskyttelsesområdet "Ulvedybet og Nibe Bredning" og
Ramsar området af samme navn. Ca. 10 km mod syd ligger Natura 2000 området - Habitatområdet
"Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø".
Planområdet ligger i Aalborg by med bebyggelse grænsende op til planområdet. Planlægning af boliger
inden for området vurderes derfor ikke at kunne medføre nye former for forstyrrelser ind i Natura 2000området. I kraft af den betydelige afstand til det nærmeste Natura 2000-område, vurderes planen
hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at kunne medføre væsentlige
påvirkninger ind i 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.
Kommuneplantillægget ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter, opført på
Habitatdirektivets bilag IV, herunder flere flagermusarter, markfirben, stor vandsalamander og
spidssnudet frø. De eneste arter, der potentielt forventes at kunne forefindes i området er flagermus og
muligvis markfirben. Der er dog ingen konkret kendskab til, at der i området forefindes bilag IV-arter.
Arealet hvor der opføres ny bebyggelse, er græsarealer med enkelte træer. Med planen tilføres området
en grøn struktur. Det vurderes, at der ikke vil ske en påvirkning af flagermus og markfirben. Samlet
vurderes det, at kommuneplantillægget ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af
EF-habitatdirektivets bilag IV.

Miljørapport
I forbindelse med kommuneplantillægget er der udarbejdet en miljørapport efter "Lov om miljøvurdering
af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)".
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.
Det vurderes, at kommuneplantillægget er omfattet af miljøvurderingslovens § 8 stk. 1. Der skal derfor
udarbejdes en miljøvurdering. Forud for miljøvurderingen (scoping) er der foretaget en afgrænsning af
miljøvurderingens indhold. I forbindelse med afgrænsningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der er udarbejdet en samlet miljørapport for dette kommuneplantillæg. I miljørapporten
beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens
miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljørapporten kan ses via dette link eller via menuen i venstre side.
I miljørapporten beskrives, hvordan kommuneplantillæggets og efterfølgende lokalplaners realisering
forventes at påvirke miljøet, og hvordan kommuneplantillæg og lokalplaners miljøpåvirkninger skal
overvåges.

Retningslinjer
Retningslinjer

Butikker i øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre
Butikker kan placeres indenfor afgrænsningen af øvrige bymidter, bydelscentre og lokalcentre, der
er er angivet på kortet.
Maksimale butiksstørrelser og rammer for det maksimale bruttoetageareal til butiksformål (butiksareal) i
kommunens øvrige bymidter, bydelscentre og lokalcentre fremgår af nedenstående skema.
Maksimal butiksstørrelse
(m2)

Samlede
tilladte

Type

Dagligvarer

Udvalgsvarer

Butiksareal i
området

Bouet

Bydelscenter

5000

1000

12870

Eternitten

Bydelscenter

5000

1000

7000

Frejlev

Bymidte

4450

2000

4450

Gandrup

Bymidte

5000

2000

5300

Gistrup

Bymidte

5000

2000

6700

Godthåb

Bymidte

3000

1000

3000

Grønlandskvarteret, Byplanvej

Lokalcenter

1200

500

3000

Grønlandskvarteret, Danalien

Lokalcenter

1200

500

2500

Grønlandskvarteret

Bydelscenter

5000

1000

5500

Gug

Bydelscenter

5000

1000

6000

Hadsundvej

Lokalcenter

1200

500

3000

Hals

Bymidte

5000

2000

10735

Hasseris

Bydelscenter

5000

1000

8500

Hobrovejskvarteret

Bydelscenter

4000

1000

4000

Hou

Bymidte

4000

2000

4000

Indkildevej

Bydelscenter

5000

1000

8500

Klarup

Bymidte

5000

2000

6500

Kongerslev

Bymidte

5000

2000

5115

Lindholm

Bydelscenter

3900

2000

3900

Løvvangen

Bydelscenter

5000

1000

7500

Mølholm

Bydelscenter

5000

1000

5000

Nibe

Bymidte

5000

2000

14500

Nørre Uttrup

Bydelscenter

5000

1000

9000

Nørresundby

Bydelscenter

5000

1000

17800

Skalborg Bakke

Lokalcenter

1200

500

3000

Smedegård

Bydelscenter

5000

1000

5000

Sofiendal, Skelagervej

Lokalcenter

1200

500

3000

Stigsborg

Bydelscenter

2000

1000

5000

Storvorde, nord

Lokalcenter

1000

500

1000

Storvorde, syd

Bymidte

5000

2000

6275

Svenstrup

Bymidte

5000

2000

11000

Tornhøj

Bydelscenter

5000

1000

8000

Ulsted

Bymidte

4500

2000

4500

Universitetsområdet, Einsteins B.

Bydelscenter

5000

1000

5000

Universitetsområdet, Fredrik
Bajers Vej

Lokalcenter

1200

500

3000

Universitetsområdet, Føtex

Bydelscenter

5200

1000

5200

Vadum

Bymidte

4500

2000

4500

Vejgård

Bydelscenter

5000

1000

15500

Vestbjerg

Bymidte

4500

2000

4500

Vestbyen Vest

Bydelscenter

5000

1000

9000

Vester Hassing

Bymidte

5000

2000

5500

Vodskov

Bymidte

5000

2000

11000

Ø-gadekvarteret

Bydelscenter

5000

1000

5300

Østre Havn

Bydelscenter

2000

250

2500

Landskabshensyn
Nye projekter og anlæg i det åbne land samt i overgangen mellem by og land skal indpasses i
landskabet og konsekvenserne for landskabskarakteren i det givne område vurderes og evt.
dokumenteres via visualiseringer.
Landskabet uden for Aalborg Kommunes byer er opdelt i 27 forskellige landskabskarakterområder, der er
angivet på kortet.
Beskrivelser, vurderinger, strategiske mål og konkrete anbefalinger for hvert landskabskarakterområde
skal inddrages i al sagsbehandling samt i alle planer og projekter i det åbne land samt i overgangen
mellem by og land for at varetage hensynet til kommunens landskabskvaliteter.
Brugen af landskabet skal foregå hensynsfuldt, hvilket betyder, at landskabets styrker skal fremmes,
landskabets tilstand skal beskyttes eller forbedres, visuelle oplevelser skal understøttes og der skal
værnes om sårbare områder.

Inden for de forskellige landskabskarakterområder skal muligheden for adgang til samt oplevelse og
forståelse af de landskabelige værdier styrkes, dog under hensyntagen til områdernes sårbarhed.

Kommuneplanrammer
Kommuneplantillægget indeholder Bydelsplan for Universitetsområdet og nedenstående
kommuneplanrammer.

Universitetsområdet

Mål og Perspektiver
Universitetsområdet er i kommuneplanens hovedstruktur udpeget til at rumme mulighed for en fremtidig
udvikling af Aalborg Universitet, ligesom der er udlagt arealer til at understøtte en byvækst med erhverv
og boliger. Området øst for Selma Lagerlöfs Vej er udlagt til Universitetssygehus. Denne placering blev i
efteråret 2009 godkendt af regeringens ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer.
Den overordnede struktur for byudviklingen i Universitetsområdet tager udgangspunkt i en overordnet
strukturplan for området samt i "Designmanual for universitetsområdet" fra 2005. Strukturplan og
designmanual er efterfølgende udmøntet i kommuneplanens rammebestemmelser for
lokalplanlægningen, samt i en række lokalplaner i området. I 2021 blev bydelsbeskrivelsen udvidet med
et nyt bykvarter, 'Universitetskvarteret', med opdaterede udviklingsmål og væsentlige strukturelementer.
Det er et mål at skabe en bydel omkring Universitetet og sygehuset med boliger og erhverv, der har
glæde af den tætte kontakt til Universitetet og sygehuset. Erhverv skal primært lokaliseres, hvor der er
størst trafikal tilgængelighed, mens boliger skal ligge i mere fredelige og grønne omgivelser og fremover
også der, hvor der er god tilgængelighed til Plusbus. Det er også et mål at skabe gode
udviklingsmuligheder for Universitetet og sygehuset.
De grønne kiler, der giver Universitetsområdet en særlig struktur og identitet, skal bevares, og
tilgængeligheden for offentligheden skal sikres.

Einsteins Boulevard er en vigtig adgangsvej.

Boliger er integreret i Universitetet.

Byudviklingsområder
Byudviklingen i Universitetsområdet mellem motorvejen og Hadsund Landevej tager udgangspunkt i en
overordnet strukturplan. Planen har angivet principper for den hidtidige byudvikling, herunder for
Universitetsparkens sydlige udviklingsetaper og sygehuset. Bebyggelsen for Universitetsparken blev
planlagt i "fingre", hvor imellem landskabet trækkes ind. Endelig angiver den muligheden for byfortætning
af Universitetet langs det såkaldte bybånd.

Strukturplan for Universitetsområdets hidtidige udbygningsetaper.

Der arbejdes i øjeblikket med en byudviklingsplan for det østlige Aalborg. Arbejdet kan på sigt resultere i
en overordnet fornyelse af blandt andet bydelsbeskrivelserne i det østlige Aalborg, herunder
Universitetsområdet.
Universitetskvarteret
Universitetskvarteret har hidtil været omfattet af strukturplanen og designmanualen for
Universitetsparken. For at sikre en tidssvarende planlægning der komplementerer seneste års og
fremtidig udvikling i bydelen, beskrives 'Universitetskvarteret' nu som et selvstændigt
byudviklingsområde med selvstændige udviklingsmål.
Området afgrænses af Universitetet mod øst, motorvejen mod vest, Alfred Nobels Vej mod syd og
Universitetsboulevarden mod nord. Gigantium og Plusbustracéet ligger indenfor området og er af central
betydning for områdets fremtidige udvikling.
Visionen er at udvikle et blandet bykvarter med fokus på bosætning, det grønne og bæredygtig mobilitet.
Områdets unikke stedskvaliteter og styrkepositioner skal danne rygraden for udviklingen af et
bæredygtigt og varieret bykvarter.
Nærheden til sportsfaciliteter, aktivitetstilbud og natur danner et godt fundament for at sundhed,
bevægelse og naturindhold vægtes højt i den kommende udvikling.
Det er et vigtigt mål, at området gives et markant grønt præg gennem flere skalatrin. Tværs gennem
området etableres en rekreativ landskabskile. Landskabskilen er en vigtig del af den sammenhængende
grønne struktur i bydelen med en væsentlig rekreativ herlighedsværdi. Landskabskilen kan ydermere
spille en særlig rolle i forbindelse med klimasikring og regnvandshåndtering.
Med Plusbus som mobilitetsrygrad er der skabt basis for at fremme bæredygtig mobilitet, hvor bilen ikke
er det første transportmiddelvalg. I den forbindelse spiller byens indretning med veje, stier, fortove og
parkeringsstrategi en vigtig rolle. Det er særdeles vigtigt, at planlægningen for eksempel prioriterer de
bløde trafikanters behov ved udformning af vejprofiler og byens rum. Den fremtidige stistruktur skal
formå at koble op til den allerede etablerede stistruktur.
Områdets beliggenhed i vækstaksen og mulighed for en direkte adgang til Plusbus rykker området i
fokus for byfortætning. På den anden side ligger området i forstaden. I planlægningen skal der findes
den gode balance mellem byfortætning og plads til grønne områder og fællesarealer der indbyder til et
aktivt og involverende hverdagsliv. Bebyggelsen skal udformes under hensyn til den 'menneskelige
skala'.
Med Aalborg Universitet, UCN, kulturinstitutioner og Universitetshospitalet som nærmeste naboer, er
forholdene optimale for en vidensdrevet og international bydel.

Områdets stedskvaliteter og styrkepositioner er formuleret i disse fem udviklingsmål.

Universitetet
Hovedideen for udbygningen af Universitetet er at skabe et „bybånd" med fællesbygninger, auditorier,
administration, bibliotek og pladser. Bebyggelsen i bybåndet kan være højere end fakultetsbygningerne
og således være med til at virke samlende og identitetsskabende for universitetet. Et vigtigt element er
også at skabe en markant hovedadgang fra Thomas Manns Vej.
Det er vigtigt for Universitetet at opnå en større sammenhæng mellem fakulteterne øst og vest for
Frederik Bajers Vej. Derfor er der mulighed for at bygge på parkeringspladserne mod Frederik Bajers
Vej, hvilket indebærer at parkeringsnormen nedsættes og parkeringspladserne udlægges i periferien af
området. Dette skal ses i sammenhæng med en forbedret kollektiv trafik til Universitetet.
De østlige områder
Vest for Selma Lagerlöfs Vej er der stadig ubebyggede områder, der planlægges anvendt til
universitetsformål eller kontorerhverv, der har glæde af en placering i tilknytning til Universitetet og
sygehuset. På sydskråningen med en flot udsigt mod Lundby Bakker er der udlagt et boligområde Broager.
Sygehusområdet
Området øst for Selma Lagerlöfs Vej er udlagt til offentlig service. Området er udlagt til
Universitetssygehus med dertil hørende funktioner. Der er udarbejdet en lokalplan for området og de
første udbygningsetaper forventes afsluttet i 2023. Det samlede område er på ca. 90 ha. Et vigtigt
hensyn er at sikre tilstrækkelig plads til at dække nuværende og fremtidige behov og dermed undgå, at
det nye sygehus kommer i den situation, hvor det på længere sigt igen bliver nødvendigt at finde en ny
lokalisering. Bybåndet kan videreføres i sygehusområdet og afsluttes i et markant sygehusbyggeri i op til
10 etager.

James Tobins Allé, hvor de første boliger er beboet.

Bybåndet gennem Universitetet, hvor auditorier, fællesbygninger o.l. skal koncentreres. Bybåndet forlænges ind i det
kommende sygehusområde mod øst.

Nye boliger på skråningen øst for Sønder Tranders med udsigt mod Lundby Bakker.

Universitetskvarteret skal udbygges som en attraktiv, blandet bydel med fokus på bosætning,
bæredygtig mobilitet og klimasikring.
Universitetets bybånd styrkes som samlende element.

Bydelens struktur

Mod vest i Universitetsparken er landskabet kuperet med markante dalsænkninger mellem højtliggende
områder. I resten af Universitetsområdet er terrænet mere fladt og jævnt faldende fra nord mod syd. Fra
nogle af højdepunkterne er der en flot udsigt både mod Aalborg Øst i nord og over Lundby Bakker i syd.
Den østligste del af området er starten på den flade slette omkring Romdrup å.
Universitetsområdet er en forholdsvis ny bydel, der startede sin udbygning i slutningen af 70'erne efter
en arkitektkonkurrence vundet af Dall & Lindhartsen i 1975. Vinderprojektets strukturplan og principper er
i store træk fulgt til begyndelsen af det nye århundrede.
Sidenhen blev udbygningen suppleret med principper om fortætning og landmarks i et bybånd er med til
at strukturere den nye udbygning af Universitetet.
Bybåndet skal virke samlende for Universitetets campusarealer med anlæg af torve, pladser og lignende
samt med mulighed for opførelse af enkeltbygninger i op til 7 etager i udvalgte områder. Bybåndet
forbindes til sygehusområdet og skal fungere som en form for hovedgade og binde bydelen sammen i
østvestgående retning. Det er den overordnede idé at koble sygehusområdet sammen med
Universitetsområdets eksisterende og planlagte bebyggelsesstruktur.
Strukturplanen for sygehusområdet opererer skalamæssigt med bebyggelse i op til 10 etager i den
centrale og sydlige del af sygehusområdet. Derudover forventes at der vil blive bygget i 2-6 etager. Et
bælte på 200 meter langs Hadsund Landevej friholdes for større byggeri. Det er hensigten at det nye
sygehus skal rejse sig tæt, højt og markant og forstærke bakkevirkningen og være et synligt pejlemærke
i bydelen. Det lavtliggende areal langs Universitetsboulevarden skal videreføre den eksisterende grønne
korridor ligesom arealet skal indgå i overvejelserne omkring indpasning af anlæg til
regnvandshåndtering.
Det er et klart mål for bydelen, at der ud over universitet og sygehus skal være en blandet bydel med
boliger og erhverv. Arealer langs Selma Lagerløfs Vej kan drage særlig gavn og synergieffekter af
nærheden til Nyt Aalborg Universitetshospital.
I det nordvestlige hjørne af Universitetsområdet ligger idræts- og kulturcentret Gigantium, der ud over de
eksisterende sportshaller udbygges med skøjtehaller og svømmehal. Seneste udbygninger omfatter to
atletikhaller og en ny forplads mod den nye plusbusstation mod syd.
Bydelen vest for Fredrik Bajers Vej bindes sammen af et kanalsystem, der også fungerer som bydelens
særlige kendetegn. En blå struktur kan ligeledes tænkes ind i den videre byudvikling øst for vejen.

Flot landskab med Lundby Bakker i baggrunden.

Gigantium set fra Universitetet. Den lille dalsænkning med broen henover.

Bydelens struktur med en blanding af boliger, erhverv og universitetsformål fastholdes, men
herudover vil der også være mulighed for at placere et sygehus øst for Selma Lagerlöfs Vej.
Universitets campusarealer skal bindes sammen af et bybånd med kontaktflader til sygehusområdet
og Universitetskvarteret.
Vandelementet er vigtigt også i de nye byudviklingsområder.

Bebyggelsens karakter
Universitetet udgør en markant del af bydelen. Hovedindtrykket er præget af en forholdsvis lav
bebyggelse, hvor bebyggelsesplanerne er udformet omkring kvadratiske strukturer. Området bindes
sammen af et kanalsystem, men mangler ellers markante fixpunkter. Det er en meget homogen
bebyggelse og et fint eksempel på den tids planlægningsideal.
Nye fællesbygninger i Universitetets bybånd skal være markant højere end fakultetsbygningerne og
således være med til at virke samlende og identitetsskabende for Universitetet. Ved Universitetets
hovedadgang fra Einsteins Boulevard kan en høj, skulpturel bygning virke som pejlemærke. De nye
fakultetsbygninger omkring bybåndet vil være med til at skabe nye byrum i området.
Boligområderne, der er integreret i universitetet, er både tæt-lav, åben-lav og etageboliger, ligesom der
både er familieboliger og ungdomsboliger.
Bebyggelsen der indtil videre er blevet etableret i „fingrene" i Universitetsparken blev hidtil tænkt som
karréformede bebyggelser, tæt-lave strukturer eller punkthuse i op til 3 etager. Siden det østlige Aalborg
har været i en kraftig udvikling, har de planlægningsmæssige forudsætninger ændret sig. Den videre
udbygning af det centrale byudviklingsområde omkring Gigantium - Universitetskvarteret - følger
principper om en mere blandet og tættere by.
Mod Sønder Tranders må bebyggelsen højst være 1½ etage og med en mere åben struktur.
Boligområdet øst for Sønder Tranders kan udbygges med parcelhuse, rækkehuse eller punkthuse, hvor
udsigten fra sydskråningen udnyttes.

Et fremtidigt pejlemærke i Universitetsområdet vil blive det nye sygehusbyggeri, som kan bygges i op til
10 etager.

De første universitetsbygninger.

Tæt-lav boliger ved Fredrik Bajers Vej. Kanalen binder Universitetsområdet sammen.

I de hidtidige udbygningsetaper afgrænses "Fingrene" med bebyggelse mod de grønne kiler.

Der er bevaringshensyn til Universitetsbebyggelsen i Fibigerområdet.
Bebyggelsen i Universitetets bybånd skal være arkitektonisk markant.
Bebyggelse i Universitetsparken skal markere en klar afgrænsning mod de grønne kiler.

Landskabet / De grønne områder
Universitetsområdet afgrænses mod syd af Indkilde ådal. Ådalen er en hævet havbund fra istiden.
Landskabet i Universitetsområdet er meget kuperet, og fra højdepunkter er der en smuk udsigt. To
dalsænkninger fastholdes som markante grønne træk.
Den lille dalsænkning mod nord danner en grøn forbindelse mellem Gigantium og Universitetet, da
Einsteins Boulevard er ført over dalsænkningen ad en bro.
Den store dalsænkning, der mod Sønder Tranders Vej afrundes af en skråning, er en del af
landskabskilen fra Lundby Bakker mod Midtbyen. For at forstærke indtrykket af dalsænkningen
omkranses den delvist af bebyggelse.

De to dalsænkninger i Universitetsparken.

Grønne kiler afgrænser landsbyen fra ny bebyggelse.

For at afgrænse Sønder Tranders mod de nye bebyggelser fastholdes grønne områder omkring
landsbyen.
Øst for Sønder Tranders og NOVI fastholdes en grøn landskabskile frem til busgaden med forbindelse til
Budumparken.
Langs Universitetsboulevarden fastholdes det grønne beplantningsbælte, der afskærmer
Universitetsområdet fra den trafikerede vej, og sammen med beplantningerne nord for vejen skaber en
markant grøn indfaldsvej til Aalborg.
De grønne områder skal gives en klar identitet, der afspejler landskabets særlige karakter.
I forbindelse med planlægningen for området øst for Selma Lagerlöfs Vej er der udarbejdet en
landskabsanalyse. Det fremgår af landskabsanalysen at bebyggelsen med fordel kan disponeres så den
bygger videre på den eksisterende landskabskarakter. Det anbefales at bebyggelse fortættes mod
Selma Lagerløfs Vej, så der opnås en bymæssig karakter omkring vejen. Mod landskabet og de lave
engarealer skal bebyggelse åbne sig, så landskabet trækkes ind i ny bebyggelse.

Universitetsboulevarden set mod vest.

En grøn port langs indfaldsvejen, Universitetsboulevarden, skal fastholdes.

Dalsænkningen mellem Universitetsområdet og Gug skal sikres som grøn kile.
Den lille dalsænkning, der forbinder Universitetet og Gigantium skal anlægges som en bypark med
vandelement.
Beplantningsbæltet langs Universitetsboulevarden skal nytænkes som et spændende landskabsrum
omkring vejen.
Naturindholdet i de grønne områder skal forstærkes.
Ny bebyggelse i området øst for Selma Lagerlöfs Vej skal understrege landskabets naturgivne
former, ved at ny bebyggelse koncentreres med de højeste voluminer på de højeste steder i
landskabet og trappes ned i skala mod de lavere liggende områder.
Der bør arbejdes for at sikre kig fra sygehusområdet og de omkransende veje til Lundby Bakker i
syd. I tilknytning hertil bør det eksisterende kig langs Selma Lagerlöfs Vej mod syd sikres.

Trafikken
Principperne for udformningen af vej- og stisystemet er inspireret af det svenske trafiksikkerhedsarbejde,
0-visionen, der går ud på, at ingen skal omkomme eller kvæstes alvorligt i trafikken.
Hovedprincippet for trafikken i Universitetsområdet har hidtil været en differentiering af trafikken, hvor
fodgængere og cyklister færdes på separate stisystemer. I forbindelse med fremtidig udvikling forventes
disse systemer bundet sammen med stisystemer der følger de overordnede transportkorridorer.
Stisystemet er bygget op omkring de eksisterende hovedstier i Universitetsområdet, Gug og Aalborg Øst,
som delvist er udført i niveaufri skæringer ved trafikerede veje.
I forbindelse med det overordnede stinet i bydelen, skal der fortsat arbejdes med at sikre en god
opkobling på bydelens og byens hovedstinet.
Plusbus befinder sig i anlægsfasen og forventes taget i brug 2023. Plusbussen bliver rygraden for den
kollektive trafik igennem bydelen og forbinder bl.a. Nyt Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitet
og Gigantium med Aalborgs centrale bydele og midtbyen.
I forbindelse med etablering af Egnsplanvej har Universitetsområdet (herunder nyt sygehus), fået et
vigtigt infrastrukturanlæg med tilslutning til motorvejen. Herved aflastes Universitetsboulevarden som
overordnet forbindelse til motorvejen og centrum. Fredrik Bajers Vej aflastes også og kan, hvor den
krydser bybåndet, få karakter af sivevej. Samtidigt har bydelen og især Aalborg Universitet fået en ny
vejforbindelse, der forbinder Egnsplanvej med Alfred Nobels Vej via Karlfeldts Allé mod syd.
I forbindelse med udvikling af en ny bydel syd og øst for Gigantium rykker behovet for en ny vej- og
stiforbindelse fra Universitetsområdet til Byplanvej/Zeusvej i fokus. Forbindelsen er blevet optaget som
principiel reservation til fremtidige veje i kommuneplanens retningslinjer, for at sikre robusthed i det
trafikale system. Samtidigt vil forbindelsen være en stor fordel særligt i forbindelse med den trafikale
håndtering af events i Gigantium og vil binde bydelene Universitetsområdet og Gug bedre sammen.
Forlængelsen betragtes som et mobilitetsfremmende projekt til alle former for trafikanter og giver en
bedre adgang til bydelens mange tilbud, herunder bl.a. Plusbus, Gigantium og Universitetet.

Gigantium trafikbetjenes i dag fra Willy Brandts Vej. Ved store arrangementer kan trafik fra
parkeringspladser i dag også ledes til Bertil Ohlins Vej og videre til
Pendlerpladsen/Universitetsboulevarden. Gigantiums fremtidige adgangsforhold kan på sigt yderligere
forbedres for eksempel i forbindelse med med førnævnte Byplanvejs forlængelse eller mod
Universitetsboulevarden.
Det nye sygehus tænkes opkoblet til det overordnede vejnet med Egnsplanvej og Hadsund Landevej
som primære adgangsveje og Selma Lagerlöfs Vej/Hadsundvej som sekundære adgangsveje. Det
kommende sygehus forslås ligeledes knyttet til Plusbus og vil fremover skabe et vigtigt kundegrundlag
hertil. I strukturplanen er der desuden arbejdet med en videreførsel af busgaden til Klarup og/eller
Gistrup.
Einsteins Boulevard er en vigtigt vejforbindelse i den vestlige del af Universitetsområdet. Vejen føres på
en bro over dalsænkningen, således at busvejen og Toppentuestien, der er videreført under motorvejen
mod Aalborg Midtby, føres niveaufrit under vejen. Det muliggør også, at det grønne strøg omkring den
lille dalsænkning føres ubrudt igennem og giver en grøn forbindelse mellem Gigantium og Universitetet.
Einsteins Boulevard har fået en særlig arkitektonisk bearbejdning med blandt andet en belysning, der
markerer vejens smukke forløb over broen, og med specielt beplantede sidearealer.
Alfred Nobels Vej giver ligeledes adgang til både nye og allerede etablerede udviklingsområder, hvori der
kun vil være lokaltrafik.

Einsteins Boulevard, hvor specielle lamper markerer gadens forløb.

Byplanvejs forlængelse til Alfred Nobels Vej.
Der skal sikres et sammenhængende stinet.
Kollektiv trafikløsning skal fortsættes ind i sygehusområdet.
Sygehusområdet skal tilsluttes bydelens hovedstinet.

Skole og institutioner / Service / Butikker
Institutioner
Med den store boligudbygning kan der på sigt blive behov for en folkeskole, hvilket i høj grad vil være
med til at styrke bydelen og give den identitet og tilhørsforhold.

Der er udlagt arealer til større uddannelsesinstitutioner langs med den kommende Plusbusforbindelse,
herunder ved Aalborg Universitet Campus og i Universitetskvarteret.
Børneinstitutioner og institutioner for ældre og personer med handicap kan indpasses i bydelen.
Butikker og service
I bydelen er der udlagt centerområder der skal understøtte den strategiske byudvikling. I området er der
udlagt bydelscentre ved Universitetsboulevarden som bl.a. henvender sig til et større regionalt opland,
ved Einsteins Boulevard som primært henvender sig til nærområdet, og omkring knudepunktet ved
Gigantium i direkte tilknytning til plusbusstationen og multiarenaen. På Fredrik Bajers Vej er der udlagt et
lokalcenter centralt i campusområdet, ligeledes ved Plusbus. I området ved Klingenberg findes der i dag
2 restauranter.

Der skal sikres grundlag for bæredygtige skoletilbud.
Butikker og service skal sikre byliv.

Indsatsmuligheder
Byudvikling af Universitetskvarteret.
Udbygning af Aalborg Universitet.
Udbygning med Nyt Aalborg Universitetshospital.

4.4.O1 - Gigantium

Mål
Det er et mål, at området anvendes til offentlige formål i form af idrætsaktiviteter, kulturelle
aktiviteter og rekreative tilbud.

Anvendelse
Generel anvendelse:
Specifik anvendelse:

Område til offentlige formål
Kontor- og serviceerhverv
Publikumsorienterede serviceerhverv
Nærrekreativt område
Bevaringsværdig beplantning
Sports- og idrætsanlæg
Ferie- og kongrescenter
Øvrige ferie- og fritidsformål
Uddannelsesinstitutioner
Kulturelle institutioner
Offentlig administration
Tekniske anlæg
Regnvands- og klimaanlæg
Parkeringsanlæg

I området kan opføres sportshaller, skøjtehaller, svømmehaller og lignende til
idrætsaktiviteter og sportsarrangementer.

Hallerne kan også anvendes til andre formål som for eksempel store musikarrangementer,
messer, udstillinger m.v.
Ligeledes kan der opføres faciliteter der understøtter hovedanvendelsen, herunder café,
mødelokaler, foyerområder mv.

Type
4.5.D1

Butikker
til
lokalområdets
forsyning

Maksimal butiksstørrelse
(m2)
Dagligvarer
Udvalgsvarer
1200

500

Samlede tilladte
Butiksareal i
området
-

Byggemulighed
Bebyggelsesprocent
Maksimalt 60 % af området som helhed

Højde
Maksimalt 25 meter
Højde: Maksimalt 25 meter over naturligt terræn.
Bebyggelsens placering skal respektere landskabets form.
Fælles opholdsarealer kan udformes som pladsdannelser og skal fortrinsvis placeres i
forbindelse med indgangspartier. Arealernes størrelse, indretning og funktion skal
afstemmes i forhold til stedets særlige rolle.

Miljø og klima
Mindst tilladte miljøklasse: 1
Maksimalt tilladte miljøklasse: 3
Risiko for oversvømmelse fra skybrud i 2050
Risiko for oversvømmelse fra skybrud i 2100

Arkitektur, byrum og landskab

Området er meget synligt fra omgivelserne, hvilket sætter krav til arkitekturen. Samtidig er
det et mål at offentlige byggerier fungerer som spydspidser, hvad angår god, nutidig
arkitektur.
Bebyggelse skal arkitektonisk set have en høj standard med et markant og nutidigt
formsprog.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som
arkitektonisk element.
Tekniske anlæg skal placeres og udformes i harmoni med områdets øvrige bebyggelse.
Ingen udendørs oplag.
P-pladser skal fremstå grønne.
Afskærmende beplantningsbælte mod motorvejen og Universitetsboulevarden.

Gigantium med svømmehal i forgrunden set fra Bertil Ohlins Vej , hvor der er en planlagt
Plusbus rute.

Det nordlige indgangsparti.

Infrastruktur
Et sammenhængende stisystem skal sikres.
Gode adgangsforhold til Plusbus skal sikres.

Teknisk Forsyning
Der skal etableres et fælles LAR-system for Universitetskvarteret til håndtering af
regnvand.

Zoneforhold
Fremtidig zone:

Byzone
Kladde

4.4.C1 - Mistrals Plads

Mål
Området ønskes udbygget som et vigtigt indkøbssted og et lokalt mødested for beboerne i
nærområdet.

Anvendelse
Generel anvendelse:
Specifik anvendelse:

Centerområde
Kontor- og serviceerhverv
Bydelscenter
Publikumsorienterede serviceerhverv
Kulturelle institutioner
Tekniske anlæg

Funktionsintegration kan være med til at skabe liv og dynamik og prioriteres derfor særligt
højt i centerområder.

Type
Universitetsområdet, Bydelscenter
Einsteins B.

Maksimal butiksstørrelse
(m2)
Dagligvarer
Udvalgsvarer
5000

1000

Samlede tilladte
Butiksareal i
området
5000

Byggemulighed
Bebyggelsesprocent
Maksimalt 50 % af den enkelte grund

Etager
Maksimalt 3 etager

Højde
Maksimalt 13 meter

Miljø og klima
Mindst tilladte miljøklasse: 1
Maksimalt tilladte miljøklasse: 3
Risiko for oversvømmelse fra skybrud i 2050
Risiko for oversvømmelse fra skybrud i 2100

Arkitektur, byrum og landskab
Byarkitekturen skal udvikles med særlig fokus på en klar og tydelig oplevelse af
veldefinerede rum.
Arkitekturen skal være med til at skabe en oplevelsesrig og varieret by.
Arkitekturen skal sikre en by der fremstår i en menneskelig skala. Der skal arbejdes med
en arkitektonisk detaljering af facader.
Området skal udvikles til en grøn bydel. Der skal sikres arealer til beplantning i flere
skalatrin. Arealer til det grønne skal prioriteres og integreres imellem bebyggelserne, langs
veje og i byens forskellige rum. Små lommer med bynatur eller med grønne tiltag kan
ligeledes inddrages.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Langs Einsteins Boulevard skal der sikres et markant beplantningsbælte i begge sider af
vejen.
Der skal sikres arealer til beplantning langs Alfred Nobels Vej, så den fremstår med et

grønt præg.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som
arkitektonisk element.
Ingen udendørs oplag.
Regnvandsbassiner skal landskabstilpasses.
Skiltning skal opføres i harmoni med bebyggelsen og må ikke dominere omgivelserne.
Bebyggelsen skal placeres langs de overordnede veje.
Monotone facader skal undgås.
Større bebyggelse skal visuelt opdeles i mindre enheder.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som
arkitektonisk element.
Ingen udendørs oplag.
Fællesparkering skal være skjult fra Einsteins Boulevard, under grønt tag.

Infrastruktur
Bæredygtig og god mobilitet er afgørende for udviklingen.
Området skal indrettes, så det er attraktivt at færdes som gående, at tage bussen eller
cyklen.
Der skal sikres en sammenhængende stistruktur.
Parkering på terræn skal fremstå med grønt helhedspræg.

Teknisk Forsyning
Etablering af fremtidssikrede affaldsløsninger.

Zoneforhold

Fremtidig zone:

Byzone
Kladde

4.4.D1 - Einsteins Boulevard nord

Mål
Området ønskes udbygget som blandet bolig- og erhvervsområde med varierede former
for etageboliger og tæt-lav bebyggelse, hvor der også er mulighed for kontorer,
undervisning mv.
Det er et vigtigt mål, at området gives et markant grønt præg.
Der lægges stor vægt på en høj arkitektonisk kvalitet. Arkitekturen skal sikre en by der
fremstår i en menneskelig skala. Bebyggelse skal fremstå varieret og oplevelsesrigt.
Området skal indrettes med målet om at fremme bæredygtig mobilitet.
Et vigtigt element er landskabskilen, som forløber langs den øst-vest gående dalsænkning
mod syd. Landskabskilen er en vigtig del af den sammenhængende grønne struktur i
bydelen og giver området en rekreativ herlighedsværdi. Landskabskilen kan ydermere
spille en særlig rolle i forbindelse med klimasikring og regnvandshåndtering.
Området skal disponeres med afsæt i stedets særlige topografiske forhold.
Rekreative løsninger ifm. håndtering af regnvand er en væsentlig del af udviklingen af
området.

Anvendelse
Generel anvendelse:
Specifik anvendelse:

Blandet bolig og erhverv
Tæt-lav boligbebyggelse
Etageboligbebyggelse
Kontor- og serviceerhverv
Publikumsorienterede serviceerhverv
Nærrekreativt område
Uddannelsesinstitutioner
Sundhedsinstitutioner
Daginstitutioner
Døgninstitutioner
Kulturelle institutioner
Offentlig administration
Tekniske anlæg
Regnvands- og klimaanlæg
Parkeringsanlæg

Byggemulighed
Bebyggelsesprocent
Maksimalt 92 % af området som helhed

Etager
Maksimalt 6 etager

Højde
Maksimalt 25 meter
Det er hensigten, at bebyggelsen overvejende opføres som etageboligbebyggelse med
mulighed for tæt-lav bebyggelse.
Etageboligbebyggelse skal fremstå som en blanding af 3, 4 og 5 etagers bygninger.
Enkelte punkter må opføres i op til 6 etager.
Der kan opføres rækkehuse, kædehuse og townhouses i 2-3 etager.
Enkelte bygninger kan optræde med 1 til 2 etager.
Der gives mulighed for, at en enkelt bygning kan fremstå i op til 7 etager mod Einsteins
Boulevard. Denne mulighed gives alene på arealet der ligger på den vestlige side af
Einsteins Boulevard og længst mod nord for at markere indgangen til bydelen fra
Universitetsboulevarden.
Den blå-grønne landskabskile langs Bertil Ohlins Vej må ikke bebygges.
Fælles opholdsareal: Minimum 25 % for etageboliger og minimum 15 % for tæt-lav boliger.

Miljø og klima
Mindst tilladte miljøklasse: 1
Maksimalt tilladte miljøklasse: 3
Risiko for oversvømmelse fra skybrud i 2050
Risiko for oversvømmelse fra skybrud i 2100

Arkitektur, byrum og landskab
Området skal disponeres under hensyn og i samspil med landskabets topografi.
Bebyggelse kan opføres som karrébebyggelse, stokbebyggelse og som punkthuse.
Byarkitekturen skal udvikles med særlig fokus på en klar og tydelig oplevelse af
veldefinerede byrum, gaderum og gårdrum.
Variationen i højder, etageantal og typologier skal være med til at skabe en oplevelsesrig
og varieret by.
Arkitekturen skal sikre en by der fremstår i en menneskelig skala. Bygningsvoluminer skal
opdeles i mindre enheder og der skal arbejdes med en arkitektonisk detaljering af facader.
Området skal udvikles til en grøn bydel. Der skal sikres arealer til beplantning i flere
skalatrin. Landskabskilen er del af et større, sammenhængende, grønt netværk og skal
indrettes som et område med grønne, blå og rekreative elementer og kvaliteter. Arealer til
det grønne skal prioriteres og integreres imellem bebyggelserne, langs veje og i byens
forskellige rum. Små lommer med bynatur eller med grønne tiltag kan ligeledes inddrages.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Langs Einsteins Boulevard skal der sikres et markant beplantningsbælte i begge sider af
vejen.
Der skal sikres kig fra vejbroen over Bertil Ohlins Vej til hhv. Campusområdet og
Gigantium.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som
arkitektonisk element.

Ingen udendørs oplag.
Regnvandsbassiner skal landskabstilpasses.

Grønne interesser i og ved rammeområdet.

Infrastruktur
Bæredygtig og god mobilitet er afgørende for udviklingen. Der skal etableres robuste og
gode stiforbindelser til Plusbusstationer ved Gigantium og Pontoppidanstræde.
Området skal indrettes, så det er attraktivt at færdes som gående, at tage bussen eller
cyklen, istedet for traditionel bilkørsel.
Inden for området skal der endvidere sikres et finmasket stinet, som forbinder områdets
bebyggelser og rekreative arealer. Sammenhæng med det omkringliggende stinet skal
sikres.

Parkeringsnorm fastsættes efter en konkret vurdering.
Parkering i forbindelse med etagebebyggelse skal overvejende foregå i konstruktion og i
mindre grad som parkering på terræn.
Parkering på terræn skal fremstå med grønt helhedspræg.

Teknisk Forsyning
Etablering af fremtidssikrede affaldsløsninger.
Der skal etableres et fælles LAR-system for Universitetskvarteret til håndtering af
regnvand.

Zoneforhold
Fremtidig zone:

Byzone
Kladde

4.4.C4 - Ved Gigantium

Mål
Med udlægningen af et bydelscenter understøttes det langsigtede strategiske
planlægningsmål om at skabe et centralt knudepunkt og mødested omkring
Plusbusstationen, Gigantium og i bydelen.
Målet med planlægningen er, at udvikle området med blandede byfunktioner, som både
giver mulighed for butikker, blandet bolig og erhverv, samt for større
uddannelsesinstitutioner.
Området ønskes udbygget til et velfungerende omdrejningspunkt for bylivet i bydelen.
Nærheden til multiarenaen Gigantium og Plusbusstationen spiller en vigtig rolle i den
forbindelse.
Området har en central beliggenhed, hvor flere af bydelens stiforbindelser føres forbi. Mød
øst har området direkte adgang til en gennemgående landskabskile, som skal søges
integreret til glæde og gavn for områdets brugere.

Anvendelse
Generel anvendelse:

Centerområde

De fremtidige funktioner i et bydelscenter ved Gigantium skal understøtte den
særegenhed, som multiarenaen allerede har i dag. Her skal være mulighed for funktioner
som sundhedshus med behandlere og personlig pleje, fitnesscentre og café. Ligeledes kan
etableres enkelte oplevelsesbutikker eller tematiserede sportsbutikker, som også tiltrækker
kunder fra et større regionalt opland.

Byggemulighed
Bebyggelsesprocent
Maksimalt 170 % af området som helhed

Etager
Maksimalt 6 etager

Højde
Maksimalt 25 meter
Fælles opholdsareal: Min. 25 % for etageboliger og min. 15 % for tæt-lav boliger.

Miljø og klima
Mindst tilladte miljøklasse: 1
Maksimalt tilladte miljøklasse: 3

Arkitektur, byrum og landskab
Byarkitekturen skal udvikles med særlig fokus på en klar og tydelig oplevelse af
veldefinerede rum.
Arkitekturen skal være med til at skabe en oplevelsesrig og varieret by.
Der skal arbejdes med en arkitektonisk detaljering af facader.
Området skal udvikles til en grøn bydel. Der skal sikres arealer til beplantning i flere
skalatrin. Arealer til det grønne skal prioriteres og integreres imellem bebyggelserne, langs
veje og i byens forskellige rum. Små lommer med bynatur eller med grønne tiltag kan
ligeledes inddrages.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som

arkitektonisk element.
Ingen udendørs oplag.
Regnvandsbassiner skal landskabstilpasses.
Skiltning skal opføres i harmoni med bebyggelsen og må ikke dominere omgivelserne.

Infrastruktur
Bæredygtig og god mobilitet er afgørende for udviklingen. Der skal etableres robuste og
gode stiforbindelser til Plusbusstationen ved Gigantium.
Området skal indrettes, så det er attraktivt at færdes som gående, at tage bussen eller
cyklen.
Sammenhæng med det omkringliggende stinet skal sikres.
Parkeringsnorm fastsættes efter en konkret vurdering.
Parkering på terræn skal fremstå med grønt helhedspræg.

Teknisk Forsyning
Etablering af fremtidssikrede affaldsløsninger.
Der skal etableres et fælles LAR-system for Universitetskvarteret til håndtering af
regnvand.

Zoneforhold
Fremtidig zone:

Byzone
Kladde

4.4.D3 - Lippmanns Plads/Mistrals Plads

Mål
Området ønskes udbygget som blandet bolig- og erhvervsområde med varierede former
for etageboliger og tæt-lav bebyggelse, hvor der også er mulighed for kontorer,
undervisning mv.
Det er et vigtigt mål, at området gives et markant grønt præg.
Der lægges stor vægt på en høj arkitektonisk kvalitet. Arkitekturen skal sikre en by der
fremstår i en menneskelig skala. Bebyggelse skal fremstå varieret og oplevelsesrigt.
Området skal indrettes med målet om at fremme bæredygtig mobilitet.
Et vigtigt element er landskabskilen, som er defineret af dalsænkningen der forløber
igennem området i nord og vest. Landskabskilen er en vigtig del af den sammenhængende
grønne struktur i bydelen og giver området en rekreativ herlighedsværdi. Landskabskilen
kan ydermere spille en særlig rolle i forbindelse med klimasikring og regnvandshåndtering.
Området skal disponeres med afsæt i stedets særlige topografiske forhold.
Rekreative løsninger ifm. håndtering af regnvand er en væsentlig del af udviklingen af
området.

Anvendelse
Generel anvendelse:
Specifik anvendelse:

Blandet bolig og erhverv
Tæt-lav boligbebyggelse
Etageboligbebyggelse
Kontor- og serviceerhverv
Publikumsorienterede serviceerhverv
Nærrekreativt område
Uddannelsesinstitutioner
Sundhedsinstitutioner
Daginstitutioner
Døgninstitutioner
Kulturelle institutioner
Offentlig administration
Tekniske anlæg
Regnvands- og klimaanlæg

Type
Universitetsområdet, Bydelscenter
Einsteins B.

Maksimal butiksstørrelse
(m2)
Dagligvarer
Udvalgsvarer
5000

1000

Samlede tilladte
Butiksareal i
området
5000

Byggemulighed
Bebyggelsesprocent
Maksimalt 60 % af området som helhed

Etager
Maksimalt 6 etager

Højde
Maksimalt 25 meter
Det er hensigten, at bebyggelsen opføres som en blanding af etageboligbebyggelse og
tæt-lav bebyggelse.
Etageboligbebyggelse skal fremstå som en blanding af 3, 4 og 5 etagers bygninger.
Enkelte punkter må opføres i op til 6 etager.
Der kan opføres rækkehuse, kædehuse og townhouses i 2-3 etager.
Enkelte bygninger kan optræde med 1 til 2 etager.
Den blå-grønne landskabskile igennem området må ikke bebygges.

Fælles opholdsareal: Min. 25 % for etageboliger og min. 15 % for tæt-lav boliger.

Miljø og klima
Mindst tilladte miljøklasse: 1
Maksimalt tilladte miljøklasse: 3
Risiko for oversvømmelse fra skybrud i 2050
Risiko for oversvømmelse fra skybrud i 2100

Arkitektur, byrum og landskab
Området skal disponeres under hensyn og i samspil med landskabets topografi.
Bebyggelse kan opføres som karrébebyggelse, stokbebyggelse og som punkthuse.
Byarkitekturen skal udvikles med særlig fokus på en klar og tydelig oplevelse af
veldefinerede byrum, gaderum og gårdrum.
Variationen i højder, etageantal og typologier skal være med til at skabe en oplevelsesrig
og varieret by.
Arkitekturen skal sikre en by der fremstår i en menneskelig skala. Bygningsvoluminer skal
opdeles i mindre enheder og der skal arbejdes med en arkitektonisk detaljering af facader.
Området skal udvikles til en grøn bydel. Der skal sikres arealer til beplantning i flere
skalatrin. Landskabskilen er del af et større, sammenhængende, grønt netværk og skal
indrettes som et område med grønne, blå og rekreative elementer og kvaliteter. Arealer til
det grønne skal prioriteres og integreres imellem bebyggelserne, langs veje og i byens
forskellige rum. Små lommer med bynatur eller med grønne tiltag kan ligeledes inddrages.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Langs Einsteins Boulevard skal der sikres et markant beplantningsbælte i begge sider af
vejen.
Der skal sikres arealer til beplantning langs Thomas Manns Vej og Alfred Nobels Vej, så de
fremstår med et grønt præg.
Langs Thomas Manns Vej skal der være særlig fokus på vejens rolle som

hovedadgangsvej til Aalborg Universitet i bil fra vest.
Der skal sikres kig fra vejbroen over Bertil Ohlins Vej til hhv. Campusområdet og
Gigantium.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som
arkitektonisk element.
Ingen udendørs oplag.
Regnvandsbassiner skal landskabstilpasses.
Skiltning skal opføres i harmoni med bebyggelsen og må ikke dominere omgivelserne.

Infrastruktur
Bæredygtig og god mobilitet er afgørende for udviklingen. Der skal etableres robuste og
gode stiforbindelser til Plusbusstationer ved Gigantium og Pontoppidanstræde.
Området skal indrettes, så det er attraktivt at færdes som gående, at tage bussen eller
cyklen, i stedet for traditionel bilkørsel.
Inden for området skal der endvidere sikres et finmasket stinet, som forbinder områdets
bebyggelser og rekreative arealer. Sammenhæng med det omkringliggende stinet skal
sikres.
Parkeringsnorm fastsættes efter en konkret vurdering.
Parkering i forbindelse med etageboligbebyggelse skal overvejende foregå i konstruktion
og i mindre grad som parkering på terræn.
Parkering på terræn skal fremstå med grønt helhedspræg.

Teknisk Forsyning
Etablering af fremtidssikrede affaldsløsninger.

Zoneforhold

Fremtidig zone:

Byzone
Kladde

4.4.D2 - Syd for Gigantium

Mål
Området ønskes udbygget som blandet bolig- og erhvervsområde med varierede former
for etageboliger og tæt-lav bebyggelse, hvor der også er mulighed for kontorer,
undervisning mv.
Det er et vigtigt mål at området gives et markant grønt præg.
Der lægges stor vægt på en høj arkitektonisk kvalitet. Arkitekturen skal sikre en by der
fremstår i en menneskelig skala. Bebyggelse skal fremstå varieret og oplevelsesrigt.
Området skal indrettes med målet om at fremme bæredygtig mobilitet.
Et vigtigt element er landskabskilen, som er defineret af dalsænkningen der forløber
igennem området i nord og vest. Landskabskilen er en vigtig del af den sammenhængende
grønne struktur i bydelen og giver området en rekreativ herlighedsværdi. Landskabskilen
kan ydermere spille en særlig rolle ifm. klimasikring og regnvandshåndtering.
Området skal disponeres med afsæt i stedets særlige topografiske forhold.
Rekreative løsninger ifm. håndtering af regnvand er en væsentlig del af udviklingen af
området.

Anvendelse
Generel anvendelse:
Specifik anvendelse:

Blandet bolig og erhverv
Tæt-lav boligbebyggelse
Etageboligbebyggelse
Kontor- og serviceerhverv
Publikumsorienterede serviceerhverv
Nærrekreativt område
Uddannelsesinstitutioner
Sundhedsinstitutioner
Daginstitutioner
Døgninstitutioner
Kulturelle institutioner
Offentlig administration
Tekniske anlæg
Regnvands- og klimaanlæg
Parkeringsanlæg

Byggemulighed
Bebyggelsesprocent
Maksimalt 60 % af området som helhed

Etager
Maksimalt 6 etager

Højde
Maksimalt 25 meter
Det er hensigten, at bebyggelsen opføres som en blanding af etageboligbebyggelse og
tæt-lav bebyggelse.
Etageboligbebyggelse skal fremstå som en blanding af 3, 4 og 5 etagers bygninger.
Enkelte punkter må opføres i op til 6 etager.
Der kan opføres rækkehuse, kædehuse og townhouses i 2-3 etager.
Enkelte bygninger kan optræde med 1 til 2 etager.
Der gives mulighed for, at en enkelt bygning kan fremstå i op til 7 etager mod Einsteins
Boulevard. Denne mulighed gives alene på arealet der ligger på den vestlige side af
Einsteins Boulevard og længst mod nord for at markere indgangen til bydelen fra
Universitetsboulevarden.
Den blå-grønne landskabskile igennem området må ikke bebygges.

Miljø og klima
Risiko for oversvømmelse fra skybrud i 2050
Risiko for oversvømmelse fra skybrud i 2100

Arkitektur, byrum og landskab
Området skal disponeres under hensyn og i samspil med landskabets topografi.
Bebyggelse kan opføres som karrébebyggelse, stokbebyggelse og som punkthuse.
Byarkitekturen skal udvikles med særlig fokus på en klar og tydelig oplevelse af
veldefinerede byrum, gaderum og gårdrum.
Variationen i højder, etageantal og typologier skal være med til at skabe en oplevelsesrig
og varieret by.
Arkitekturen skal sikre en by der fremstår i en menneskelig skala. Bygningsvoluminer skal
opdeles i mindre enheder og der skal arbejdes med en arkitektonisk detaljering af facader.
Området skal udvikles til en grøn bydel. Der skal sikres arealer til beplantning i flere
skalatrin. Landskabskilen er del af et større, sammenhængende, grønt netværk og skal
indrettes som et område med grønne, blå og rekreative elementer og kvaliteter. Arealer til
det grønne skal prioriteres og integreres imellem bebyggelserne, langs veje og i byens
forskellige rum. Små lommer med bynatur eller med grønne tiltag kan ligeledes inddrages.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Langs Einsteins Boulevard skal der sikres et markant beplantningsbælte i begge sider af
vejen.
Der skal sikres arealer til beplantning langs Thomas Manns Vej og Alfred Nobels Vej, så de
fremstår med et grønt præg.
Langs Thomas Manns Vej skal der være særlig fokus på vejens rolle som
hovedadgangsvej til Aalborg Universitet i bil fra vest.
Der skal sikres kig fra vejbroen over Bertil Ohlins Vej til hhv. Campusområdet og
Gigantium.
Tekniske installationer skal enten være skjult i bygninger eller indgå bevidst som

arkitektonisk element.
Ingen udendørs oplag.
Regnvandsbassiner skal landskabstilpasses.
Skiltning skal opføres i harmoni med bebyggelsen og må ikke dominere omgivelserne.

Grønne interesser i og ved rammeområdet.

Infrastruktur
Bæredygtig og god mobilitet er afgørende for udviklingen. Der skal etableres robuste og
gode stiforbindelser til Plusbusstationer ved Gigantium og Pontoppidanstræde.
Området skal indrettes, så det er attraktivt at færdes som gående, at tage bussen eller
cyklen, istedet for traditionel bilkørsel.

Inden for området skal der endvidere sikres et finmasket stinet, som forbinder områdets
bebyggelser og rekreative arealer. Sammenhæng med det omkringliggende stinet skal
sikres.
Parkeringsnorm fastsættes efter en konkret vurdering.
Parkering i forbindelse med etagebebyggelse skal overvejende foregå i konstruktion og i
mindre grad som parkering på terræn.
Parkering på terræn skal fremstå med grønt helhedspræg.

Teknisk Forsyning
Etablering af fremtidssikrede affaldsløsninger.

Zoneforhold
Fremtidig zone:

Byzone
Kladde

4.4.T2 - Busvej m.m.

Mål
Målet er at sikre areal til vejanlæg med tilhørende busvej i eget tracé, cykelsti og lignende.
Der lægges vægt på, at arealerne langs vejene medvirker til at præsentere Aalborg som en
grøn by.

Anvendelse
Generel anvendelse:
Specifik anvendelse:

Teknisk anlæg
Tekniske anlæg
Vejanlæg
Stianlæg

Byggemulighed
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.

Miljø og klima

Risiko for oversvømmelse fra skybrud i 2050
Risiko for oversvømmelse fra skybrud i 2100

Arkitektur, byrum og landskab
Arealer langs vejanlæg skal fremstå grønne.

Zoneforhold
Fremtidig zone:

Byzone
Kladde

Dette er en miljørapport for kommuneplantillæg 4.066 efter "Lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM)".
Planen omfatter et projekt i lovens Bilag 2, pkt. 10 b, som handler om "Anlægsarbejder i byzoner,
herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg". Det vurderes, at der ikke er tale om et mindre
område på lokalt plan eller mindre ændringer i eksisterende planer. Der er således udarbejdet en
miljørapport.
I henhold til miljøvurderingslovens § 11 har myndigheden, forud for udarbejdelsen af miljørapporten for
planer og programmer omfattet af § 8, stk. 1, foretaget en afgrænsning af miljørapportens indhold. 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.
I forbindelse med efterfølgende planlægning inden for kommuneplantillæggets rammeområder vil der
ligeledes skulle ske en screening iht. miljøvurderingsloven. Efterfølgende lokalplaner må forventes kun at
skulle miljøvurderes i det omfang, der opstår ny viden eller en øget detaljeringsgrad, som gør, at der kan
ske en væsentlig påvirkning, som ikke er medtaget i miljøvurderingen af kommuneplantillægget.

"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.
Det vurderes at planen er omfattet af miljøvurderingslovens § 8 stk. 1. Der skal derfor udarbejdes en
miljøvurdering.
Forud for miljøvurderingen er der foretaget en afgrænsning af miljøvurderingens indhold (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.
I forbindelse med afgrænsningen er berørte myndigheder hørt.
I miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens
miljøpåvirkninger skal overvåges.
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 det endeligt vedtagne kommuneplantillæg.
Efterfølgende skal planens miljømæssige konsekvenser overvåges i overensstemmelse med de krav,
der er fastsat i miljørapporten.

Indhold og hovedformål
Planlægningen skal danne grundlag for et nyt bykvarter - Universitetskvarteret, samt muliggøre en fortsat
udvikling og styrkelse af Gigantiums position inden for idræt og kultur.
Der henvises til redegørelsen til kommuneplantillæg 4.066 for en nærmere beskrivelse.

Afgrænsning for Kommuneplantillæg 4.066.

Forhold til anden planlægning
Der henvises til redegørelsen til kommuneplantillæg 4.066 for en nærmere beskrivelse.
Planlægningen ændrer på følgende retningslinjer:
Retningslinje Butikker og Byliv - Butikker i øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre
Retningslinje Landskabshensyn: Landskabskarakterområde "Lindenborg Ådal og Romdrup
Ådal", Dallandskab
Kommuneplantillæggets ændringer i forhold til gældende kommuneplan gør sig gældende for følgende
kommuneplanrammer:

4.4.O1 – Gigantium
4.4.D1 – Einsteins Boulevard nord
4.4.D2 – Syd for Gigantium
4.4.D3 – Lippmanns Plads/Mistrals Plads
4.4.C1 – Mistrals Plads
Derudover tilføjes et nyt rammeområde til et bydelscenter ved Gigantium ved navnet "4.4.C4 - Syd for
Gigantium".
Planområdet er omfattet af lokalplanerne 08-037 og 08-059 samt delvist af 1-1-134.
Lokalplan nr. 08-037:
Lokalplanen omfatter kommunale arealer ved Gigantium og syd herfor. Lokalplanen har til formål at
fastlægge områdets udnyttelse til "Idræts- og kulturcenter", offentlig service, med mulighed for at
kombinere forskellige kulturtilbud, f.eks. sport, musik, udstillings-, kursus-, og undervisningsaktiviteter.
Lokalplan nr. 08-059:
Lokalplanen omfatter de, på nær dagligvarebutikken Fakta, ubebyggede arealer på begge sider af
Einsteins Boulevard. Lokalplanen udlægger primært området til erhverv og uddannelsesformål, mens der
i et mindre omfang af områdets sydlige del gives mulighed for boliger.

Lokalplan nr. 1-1-134:
Lokalplanen omfatter Bertil Ohlins Vej og arealer nær denne. Lokalplanen udlægger arealer til BRTtracéet (Plusbus) og tilhørende stationer. Indenfor den igangværende planlægning placeres to
stationer: Gigantium og Pontoppidanstræde.

Miljøvurderingen omfatter forslag til kommuneplantillæg 4.066. Den er gennemført efter Lov om
miljøvurdering af planer og programmer.
Sammenfatningen i dette kapitel er et kortfattet resumé af miljørapportens efterfølgende kapitler.
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo – det såkaldte 0-alternativ. 0alternativet er medtaget i miljøvurderingen som referenceramme, for at kunne
sammenholde konsekvenserne af en udvikling uden vedtagelse af planforslaget.
Biologisk mangfoldighed, fauna, flora og landskab
Planområdet ændrer karakter fra delvist ubebygget landskab til bymæssig bebyggelse i 2-6 etager. I
området integreres dog en sammenhængende blå-grøn struktur med nye rekreative kvaliteter og med
mulighed for øget biodiversitet på sigt. Ligeledes etableres der blå-grønne elementer i bebyggede
områder.
Befolkningens levevilkår
Der vurderes på, hvorvidt tiltag der fremmer bæredygtig mobilitet har indvirkninger på befolkningens
levevilkår.
Uanset dette har biltrafikken en stor betydning for områdets infrastruktur. Der vurderes således på
trafikkens omfang og fordeling på vejnettet – herunder hvordan trafikken i hverdagssituationen kan
afvikles.
Betjeningen af Gigantium og trafikken til denne ved events udgør en særlig udfordring og er ligeledes
vurderet.
Menneskers sundhed
Trafikstøjen fra fordelingsvejene og veje udenfor planområdet forventes at medføre behov for
afskærmende foranstaltninger med henblik på at sikre tilfredsstillende boligkvalitet og udendørs
opholdsmuligheder.
Nærhed til omgivelsernes naturområder, interne grønne byrum, det store fokus på en
sammenhængende stistruktur, og idræts- og kulturcentret som direkte nabo forventes at sikre gode
rekreative muligheder og muligheder for bevægelse, aktivitet og en sund livsstil.
Grundvand og overfladevand
Området er delvist omfattet af indvindingsopland til alment vandværk – Vejgaard Vandværk, Golfparken.
Både byudvikling og LAR anlæg muliggøres, da området allerede er rammelagt og klimasikring og
bæredygtighed udgør vigtige udviklingsmål for området.
Regnvand i området håndteres som en blå/grøn struktur, hvor der både vil være synligt regnvand
imellem bebyggelsen, samt i den blå-grønne kile, der løber tværs gennem området. Dette understøtter
ønsket om natur, herlighedsværdi, bevægelse, sundhed, mangfoldighed og fællesskab.

Udgangspunktet for miljøvurderingen er et meget bredt og omfattende miljøbegreb.
Afgrænsningen, som er foretaget forud for denne miljørapport, fungerer også som scoping. I denne er
der lavet en nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der især forventes påvirket, og hvilke
faktorer der bør undersøges nærmere enten for at udelukke en påvirkning eller for at fastslå
påvirkningens omfang og karakter.
Det er vurderet, at følgende miljøforhold kan blive væsentlig berørt:
Biologisk mangfoldighed, fauna, flora og landskab
Befolkningens levevilkår
Menneskers sundhed
Grundvand og overfladevand

Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
Miljøpåvirkning - Landskabskarakterområde "Lindenborg Ådal og Romdrup Ådal", Dallandskab
Området er delvist omfattet af den nordvestlige udløber af landskabsområdet "Lindenborg Ådal og
Romdrup Ådal". De berørte arealer består i dag af landbrugsarealer øst for det levende hegn. Det
levende hegn forløber udenfor planområdets vestlige grænse. Øst for læhegnet findes der inden for
landskabskarakterområdet ingen registreret beskyttet natur. Ifm. planlægningen overgår det øst for
læhegnet beliggende areal til byudvikling. En del heraf vil være omfattet af en blå-grøn kile, som dog
tilfører området nye rekreative værdier.
Det levende hegn udgør sammen med de tæt bevoksede skrænter langs motorvejen en naturlig grænse
i området og danner den visuelle afslutning af landskabsområdet mod byens kant. Det levende hegn skal
bevares som naturligt element og som naturlig grænse mod byens kant ifm. planlægningen.
Den visuelle påvirkning af landskabet vil derfor være begrænset, selvom det til landskabskarakterområde
udlagte areal mindskes.
Miljøpåvirkning - Biologisk mangfoldighed, fauna, flora og landskab pga. byudviklingen, og
påvirkning af Grønt Danmarkskort: Potentielle økologiske forbindelser
Hidtidig planlægning (gældende lokalplaner) har haft den hensigt, at udbygge området i nord-sydgående "byfingre" og "grønne fingre" inspireret af områdets læhegn. Imellem byfingrene var der anlagt
parkeringsområder. Langs Bertil Ohlins Vej er der i dag en grøn forbindelse mellem Universitet og
Gigantium bestående af græsklædte skråninger. Forbindelsen er også beskrevet i hidtidig planlægning.
Området fremstår i dag - på nær Gigantium og en dagligvarebutik - overvejende som ubebyggede, åbne
arealer og er i hovedandelen kendetegnet ved blødt bølgende landskab med kulturhistoriske spor,
primært i form af læhegn. Den sydlige del af området anvendes i dag til landbrug. Levende hegn inddeler
området i mindre lodder. Mod nord fremstår de ubebyggede arealer græsklædte. Området er
kendetegnet ved en lavning der forløber igennem de ubebyggede arealer fra vest til Bertil Ohlins Vej

centralt i området, og herfra videre mod øst. Området er omgivet af bymæssige bebyggelser mod syd og
mod øst. Fra forskellige punkter er der i dag udsigtsmuligheder mod det åbne land i sydøst, samt til
Nørre Tranders Kirke i nord.
Fremtidig planlægning tager afsæt i områdets topografi og arbejder særligt med klimasikringshensyn og
lokal håndtering af regnvand. Den grønne sammenhæng mellem Universitet og Gigantium bevares. Ny
bebyggelse skal placeres under hensyn til landskabets topografi for at understøtte en samlet oplevelse
af den blå-grønne kile. Den blå-grønne kile er omfattet af retningslinjen "Grønt Danmarkskort: Potentielle
økologiske forbindelser" og er udpeget langs de lavere beliggende arealer og skal friholdes for
bebyggelse. De øvrige arealer byudvikles til blandede bolig- og erhvervsområder og centerområder med
blandet bebyggelse der vil fremstå som en blanding af 3, 4 og 5 etagers bygninger. Enkelte punkter må
opføres i op til 6 etager. .
Planlægningen medfører at området skifter grundlæggende karakter fra overvejende ubebygget område,
til bymæssigt udtryk efter fuld udbygning på længere sigt. Ny bebyggelse på hidtil ubebyggede arealer
indsnævrer bevægelsesmuligheder og levesteder for en række af byens almindelige dyrearter.
Planlægning for en blå-grøn struktur med anlæg til regnvandshåndtering (LAR) og grønne arealer med
ekstensiv plejeniveau på udvalgte steder, vurderes derimod at skabe grundlag for nye levesteder for dyr
og en øget biodiversitet og øget natur i Universitetskvarteret. Udsigtsmuligheder vil blive påvirket eller
helt forsvinde. Kulturhistoriske spor i form af eksisterende læhegn vil ligeledes forsvinde i vis omfang.
Det indgår desuden i planerne, at der skal sikres arealer til beplantning i flere skalatrin. Arealer til det
grønne skal prioriteres og integreres imellem bebyggelserne, langs veje og i byens forskellige rum. Dette
vurderes på sigt at kunne skabe potentiale for en relativ høj biodiversitet også indenfor de bebyggede
områder.

Befolkningens levevilkår og materielle goder
Miljøpåvirkning - Trafik - området i dag
Området ønskedes førhen udviklet primært til kontorerhverv baseret på en bilbaseret bystruktur.
Gennem tiden blev vigtige vejanlæg etableret. Herunder Einsteins Boulevard og Alfred Nobels Vej der
leder biltrafikken til de allerede etablere byområder. Thomas Manns Vej giver adgang til Aalborg
Universitet og Willy Brandts Vej fungerer som primær adgang til Gigantium. Bertil Ohlins Vej anvendes af
den kollektive trafik i bydelen i dag og vil, i år 2023, blive rygraden for områdets fremtidige bæredygtige
mobilitet med den nye Plusbus. Indenfor planområdet ligger 2 Plusbusstationer der allerede er etableret,
hhv. ved Gigantium og ved Pontoppidanstræde. De eksisterende stiforbindelser uden for planområdet er
i dag veludbygget og har en god sammenhæng med det overordnede stinet. Inden for området er der
kun etableret en øst-vest gående vigtig stiforbindelse der binder Campusområdet sammen med
Gigantium og bydelene vest for motorvejen via en tunnel. Ligeledes udbygges en eksisterende
stiforbindelse mellem Campus og midtbyen til "supercykelsti". Langs Einsteins Boulevard er der anlagt
fællesstier og den eksisterende dagligvarebutik kan tilgås via en stiforbindelse til Pontoppidanstien. I dag
opleves manglen på gode forbindelser særligt langs Alfred Nobels Vej og til og fra Gigantium særligt fra
syd.
Miljøpåvirkning - Bæredygtig mobilitet

Nærværende kommuneplantillæg fornyer gældende plangrundlag i lyset af de store forandringer i det
østlige Aalborg, så den imødekommer i højere grad ønsket om at skabe et attraktivt bykvarter med fokus
på bosætning, bæredygtig mobilitet og klimasikring.
Det er hensigten, at den fremtidige udvikling af bykvarteret skal have bæredygtig mobilitet i fokus, og
Plusbussen og højklassede stiforbindelser som omdrejningspunkt.
Ved tilflytning til et nyt boligområde, vil de nye beboere skulle gentænke deres transportvaner.
Muligheden for at påvirke vanerne i en mere bæredygtig retning er derfor til stede. I udbygningsfasen er
det derfor vigtigt at have for øje, at en målsætning om mere gang, cykel og/eller kollektiv trafik skal
understøttes fra starten og hele vejen igennem en udbygningsfase.
Beliggenheden af det nye bykvarter med nogen af byens største arbejdspladser (NAU, AAU, NOVI mv.),
uddannelsesinstitutioner (AAU, UCN mv.) og idræts-, kultur- og fritidstilbud (Gigantium) i umiddelbar
nærhed, er unikt for Aalborg. Ligeledes er det unikt, at der er mulighed for at udvikle et nyt bykvarter på
"fra bunden af" i denne størrelsesorden og i direkte tilknytning til Plusbus, som gør, at byens øvrige
mange kulturelle tilbud, arbejdspladser og indkøbsmuligheder ligger indenfor meget kort rejseafstand herunder midtbyen.
Ligeledes muliggør de brede anvendelsesbestemmelser, den centrale blå-grøn kile og de udlagte
centerområder i samspil med multiarenaen Gigantium og Plusbus et bykvarter, der er kendetegnet af
stor tæthed og nærhed mellem boligen og de aktiviteter, der er behov for i hverdagen. Der er således
også på denne gode betingelser der medvirker til, at beboerne kan gå eller tage cyklen, når de fx skal
handle dagligvarer lokal eller har arbejdsrelaterede, uddannelsesrelaterede eller fritidsrelaterede
gøremål. Dette anses som væsentlig positiv indvirkning i bred forstand - herunder mobilitet og levevilkår.
Forudsætninger for et aktivt og sund liv vurderes ligeledes yderst gode pga. den direkte adgang til
idrætshaller, foreninger og klubber, svømmehal, stationsforpladsen ved Plusbusstationen med mulighed
udendørsaktiviteter, de mange stier der rummer forskellige oplevelser og meget mere.
De enkelte bydeles forbindelser til Plusbussens stoppesteder ved Gigantium og Pontoppidanstræde til
fods og på cykel vil være af stor betydning for, hvor attraktiv brugen af den kollektive trafik bliver. Der
skal tilstræbes en oplevelse af korte afstande ved sikring af trygge og direkte forbindelser mellem boliger
mv. og stoppesteder for at øge sandsynligheden for at gøre Plusbussen til det foretrukne valg.
Med den gode overordnede forsyning af området med cykelstier – supercykelstien langs Hadsundvej,
cykelstierne langs Bertil Ohlins Vej, de separate stier mod Gug området osv., ligger der et potentiale for
en høj cykelbrug. Realisering af dette potentiale kan understøttes gennem gode forbindelser frem til det
overordnede stinet og velfungerende løsninger for cykelparkering inden for planområdet. Konkret vil en
fremtidig nord-sydgående og direkte hovedstiforbindelse mellem Panstien og Olympiastien udgøre en
vigtig livsnerve der skaber bedre adgang til Plusbus og Gigantium for et stort opland fra hhv. nord og syd.
Dette vurderes ligeledes at have positive effekter for plusbussens kundegrundlag.
Kvarterets placering nær ved motorvejen gør ambitionen om en mere bæredygtig mobilitet i bydelen
imidlertid udfordrende. Trods beliggenheden ved Plusbuskorridoren, vil der i mange rejserelationer inden
for Aalborg være så store forskelle i rejsetid mellem bil og bus, at bilen vil blive det foretrukne valg, hvis
man har rådighed over bil og let adgang til samme.

Valget af parkeringsnormen og placering af bilparkering i området bliver derfor en balance mellem at
sikre attraktivitet for de befolkningsgrupper, som ønskes tiltrukket, og ambitionen om en mere
bæredygtig mobilitet. Ligeledes bør det undersøges, i hvorvidt bæredygtige mobilitetskoncepter,
herunder delebiler, kan indarbejdes i den videre planlægning.
Planlægning foreskriver bl.a. at parkering ifm. etageboligbebyggelse overvejende skal foregå i
konstruktion og i mindre grad som parkering på terræn. Det vurderes at der herved nedbringes
arealudlæg til bilparkering til fordel for attraktive by- og gaderum og frigive plads til ophold, byliv og
beplantning. Dette kompenserer ikke for konsekvenserne ifm. byudviklingen fx i form af øget
befæstelsesgrad, men skal medvirke til en oplevelse af en grøn by bygget til mennesker. Samtidigt
vurderes det at bilens attraktivitet som transportmiddel reduceres i mindre omfang, hvilket er et bevidst
valg for at fremme bæredygtig mobilitet.
Miljøpåvirkning - Vejbetjening ved udbygning af bydelen
Biltrafikken vil uanset bæredygtighedstiltag indgå som en væsentlig del af den samlede
mobilitetsløsning. Derfor har Aalborg Kommune bedt COWI om at foretage en vurdering af den
fremtidige biltrafik i området.
Den eksisterende planlægning og udnyttelse af de byggemuligheder, der er i området i dag, vil medføre
en beregnet bilturproduktion på ca. 10.800 bilture pr. døgn.
Med udviklingen af området forventes det at der skabes en yderligere biltrafik på ca. 19.500 biler pr.
døgn.
Konsekvensen er dermed en betydelig stigning i trafikken internt i området, samt til og fra området. Dette
vil påvirke det eksisterende vejnet i høj grad, og der er derfor set på, hvilke tiltag der bliver nødvendige,
for at sikre en tilfredsstillende fremkommelighed for biltrafikken i, og til og fra området.
Generelt må der ved udvikling af bydelen ved Gigantium påregnes at langt størstedelen af biltrafikken vil
være orienteret mod nord ad Einsteins Boulevard mod Universitetsboulevarden. Det skyldes, at denne
rute tilbyder trafikanterne de mest direkte forbindelser mod det centrale Aalborg og mod motorvejsnettet.
Der er lavet beregninger, som viser, at der med udbygningen vil være en ekstra trafik mod nord på 8.250
biler pr døgn, og mod syd på 3.550 biler pr døgn.
I syd vil trafikken fordele sig via Alfred Nobels Vej og videre på den planlagte vejforbindelse mellem Gug
og Universitetskvarteret til Byplanvej, via Karlfeldts Alle og via Selma Lagerlöfs Vej – begge sidstnævnte
med direkte forbindelse til Egnsplanvej. Byplanvejs forlængelse og Karlfeldts Allé vil formentlig komme til
at bære størstedelen af trafikken syd ud af bydelen med i størrelsesorden 1.500 biler/døgn hver.
For Universitetsboulevarden knytter der sig en usikkerhed til trafikken, idet etableringen af Egnsplanvej
og effekterne af udbygningen af NAU virker i hver sin retning. I forbindelse med VVM for Egnsplanvej
blev det vurderet, at effekterne udligner hinanden. Imidlertid er der kommet flere nye funktioner til i
NAU området, hvilket gør at denne forudsætning måske vil ændre sig over tid.

Det vurderes, at etableringen af Byplanvejs forlængelse er en nødvendig infrastruktur for at sikre
robusthed i det trafikale system ved en fuld udbygning af bydelen. Tidspunktet for behovet for etablering
af denne forbindelse bør løbende vurderes i takt med områdets udbygning.
Miljøpåvirkning - Krydsudbygning ved Einsteins Boulevard og Willy Brandts Vej/Linus
Paulingsvej
Med den planlagte byudvikling i området kommer krydset Einsteins Boulevard/Willy Brandts Vej til at
spille en central rolle i trafiknettet. Allerede i dag har det en væsentlig funktion som bindeled til
Gigantium.
Krydset er i dag udformet som en rundkørsel med fodgængerfelter over alle krydsets ben. I hverdagen
sikrer denne udformning en glidende trafikafvikling, men ved events i Gigantium med en stor udkørende
trafik fra Willy Brandts Vej er det vanskeligt at komme ind i rundkørslen fra Einsteins Boulevard fra syd
og fra Linus Paulings Vej. Med den påtænkte udbygning i området vil denne problemstilling blive
forværret.
Ved ombygning af krydset til et signalreguleret kryds skal der etableres kanalisering i krydsets ben.
Indretningen tænkes som følger:
Einsteins Boulevard N : Venstre – Ligeud - Højre
Einsteins Boulevard S : Venstre - Kombineret ligeud/højre
Willy Brandts Vej : Venstre – Kombineret ligeud/højre
Linus Paulings Vej : Kombineret venstre-ligeud-højre
Denne indretning vurderes at kunne tilgodese de væsentligste afviklingsmæssige og
trafiksikkerhedsmæssige hensyn i hverdagen.
Ifm. events i Gigantium kan det forekomme, at trafik, som ønsker at foretage venstresving fra Einsteins
Boulevard mod Willy Brandts Vej, komme til at blokere for den ligeudkørende trafik mod nord til
Universitetsboulevarden. Derfor bør det tilstræbes, at denne trafik i stedet vejvises ad andre veje.
På grund af den usikkerhed som knytter sig til den fremtidige trafikvækst anbefales det, at der i krydsets
sydlige ben udlægges vejareal, så muligheden for eventuelt på et senere tidspunkt at realisere
venstresvingssporet fastholdes.
Det vurderes at krydset ved Einsteins Boulevard og Willy Brandts Vej kommer til at have en central rolle i
trafikhåndteringen og det vurderes, at udbygningen af krydset er nødvendigt for at sikre en
velfungerende infrastruktur ifm. områdets kommende udvikling. Ved signalregulering af krydset vil det
være muligt at prioritere strømmene i krydset afhængigt af trafikbelastningen. Dette kan endvidere åbne
mulighed for en bedre afvikling i eventsituationen.
Det vurderes, at et acceptabelt serviceniveau kan opretholdes mens bydelen er under udvikling. Dog
skal det sikres, at der reserveres areal til en mulig udvidelse af krydset.
Krydsets udformning skal desuden planlægges under særlig hensyn til de bløde trafikanters
trafiksikkerhed.

Miljøpåvirkning - Rundkørsel mellem Universitetsboulevard og Einsteins Boulevard
Rundkørslen mellem Universitetsboulevard og Einsteins Boulevard er i dag kvarterets primære ophæng
på det overordnede vejnet. Krydset er reelt 5 benet, men det ene ben er i normalsituationen spærret for
trafik. Derfor foretages vurderingerne for krydset baseret på trafikken på de 4 regulære tilstødende veje.
Kapacitetsberegningerne for rundkørslen viser, at kapaciteten i rundkørslen er stort set opbrugt i
morgen- og eftermiddagsspidstimerne.
Det betyder, at der med rundkørslen reelt ikke er kapacitet til rådighed i forhold til den udbygning, som i
dag er mulig med den gældende lokalplan for området, og dermed heller ikke til den udbygning, som de
foreliggende planer for Gigantium området indebærer. En forøgelse i krydsets kapacitet kan realiseres
ved at ombygge rundkørslen til et signalreguleret kryds, hvilket indebærer lukning af det 5. ben i
rundkørslen mod Gigantium.
En konsekvens heraf vil være, at muligheden for at betjene Gigantium direkte
fra krydset Universitetsboulevarden/Einsteins Boulevard fjernes. Dette vil påvirke muligheden for at
betjene Gigantium med shuttlebusser og taxi.
Med ombygningen vil det være muligt at øge kapaciteten i krydset. Der beregnes således en maksimal
belastningsgrad i et kørespor på 67% om morgenen og på 68% om eftermiddagen.
Det er således vurderet at der er behov for en udbygning af Einsteins Boulevard i nordlige ende, for at
tilgodese trafikken mod E45 og den vestlige del af Aalborg uanset planens gennemførelse.
Miljøpåvirkning - Trafik og parkering ifm. Gigantium
I dagligdagen ved Gigantium er der ikke problemer med infrastruktur og parkering. Ved arrangementer
over 2500 gæsterer der problemer med parkering, og infrastrukturen ved afslutning af arrangementet.
Arrangementer, hvor der er udskiftning af gæster i løbet af dagen, eksempelvis store messer, er der
store problemer med såvel parkering som infrastruktur. Problemerne bliver nærmest uoverskuelige, hvis
der samtidig er et sportsarrangement med tilskuere.
Der er i dag ca. 1.000 p-pladser i hallens nærområde, hvor omtrent halvdelen er grusparkering vest for
bebyggelsen. Ved nogle events udgår de ca. 130 p-pladser ved den nordlige hovedindgang til fordel for
anvendelse til presse, busser taxi mv.
Under den nuværende daglig drift er der et stort overskud af parkering ved Gigantium, men ved kampe
og events overstiger parkeringsbehovet det nuværende udbud. Det resulterer i gadeparkering og
udnyttelse af tilgængelig parkering i nærområdet ved kampe. Ved større events arrangeres typisk
shuttlebuskørsel til større p-anlæg fjernere fra Gigantium.
Det vil være vigtigt, at der med udvidelse af Gigantium fortsat vil kunne holdes en kapacitet i området på
i størrelsesordenen 1.300 p-pladser. I praksis kan det nødvendiggøre at nedlagt parkering må
kompenseres med parkering i konstruktion. Det der vil være afgørende for trafikbetjeningen af Gigantium
vil være, om de funktioner der følger med den nye bebyggelse vil resultere i en p-efterspørgsel, som
tidsmæssigt overlapper de hyppigt forekommende standard-events i området – dvs. med efterspørgsel

aftener og i weekender. I så fald bør parkeringsdækningen i området udvides, svarende til den
efterspørgsel de nye funktioner vil generere. Funktioner med et stort p-behov, som er sammenfaldende
med behovet ved events i Gigantium, bør af afviklingsmæssige årsager ikke etableres i området.
For at kunne dække parkeringsbehovet ved stor-events bør der træffes aftale om adgang til i
størrelsesordenen 1.300-1.500 fjernparkeringspladser, som skal kunne serviceres med shuttlebusserne.
De mest oplagte områder serviceret med shuttlebusser ligger ved Langagervej og Niels Bohrs Vej.
Ved udbygning af parkeringen vil det være mest optimalt at bevare balancen i udbuddet af parkering øst
og vest for Gigantium i forhold til at fastholde en fordeling af belastningen i de nærliggende
signalregulerede kryds.
Syd for Gigantium vil byudviklingen medføre et behov for at Byplanvej forlænges frem til Alfred Nobels
Vej. I krydset mellem Byplanvejs forlængelse og Alfreds Nobels Vej vil en ny vejforbindelse mod nord,
der er tilsluttet i et signalreguleret kryds, kunne betjene de nye byudviklingsområder syd for Gigantium.
Samme vejforbindelse påtænkes at betjene parkeringsområdet vest for Gigantium, idet
udkørselsmuligheden via pendlerpladsen så lukkes. Krydsningen af Bertil Ohlins Vej vil ligeledes ske i et
signalreguleret kryds.
For at undgå at parkeringspladsen ved Gigantium udnyttes af beboerne, og omvendt, at beboernes
parkering udnyttes af gæster til Gigantium, må det sikres, at parkeringspladser på Gigantiums
parkeringsplads deklareres/tidsbegrænses til de brugere, som har et ærinde i Gigantium, da
parkeringspladsen er af delvist offentlig karakter.
På samme måde bør parkering i bydelen også gives en status, således gæster til Gigantium ikke optager
beboernes parkeringspladser. Dette har til formål at undgå et sammenfald ved større events, som er en
af udfordringerne ved at udvikle en bydel med blandet bolig og erhverv lige op ad et idræts- og
kulturcenter med regional (enkelte events national) tiltrækningskraft.
Ligeledes vurderes det, at parkeringsnormen har en afgørende betydning for, i hvorvidt eksisterende
naboområder som fx boligområderne ved Pontoppidanstræde og syd for Alfred Nobels Vej vil påvirkes af
parkeringssøgende trafik for ledige eller gratis parkering. Det samme gælder for parkeringsarealer der er
etableret ifm. Aalborg Universitet øst for planområdet. For at undgå dette, bør der indføres
beboerparkering, tidsbegrænset parkering eller tilsvarende i disse områder.
Anbefalinger til planlægningen
For at begrænse antallet af biler for beboere i området, så ambitionen om en mere bæredygtig mobilitet
kan indfries, bør der ske en tidlig etablering af sammenhængende stinet med fast befæstelse for
stimulering af gang- og cykeltrafik internt i og ud af Universitetskvarteret – herunder mod Plusbussens
stoppesteder og mod det overordnede stinet for at påvirke vaner fra den dag de første flytter ind.
Parkeringsløsninger for cykler og biler skal udformes, så de sikrer bydelens attraktivitet og understøtter
byliv.
I de sidste to vurderinger herunder gives der en række anbefalinger til de anvendelser, som gives
mulighed for i kommuneplanen.

Ved etablering af eventuelle uddannelsesinstitutioner skal der være fokus på følgende:
Vej og stibetjening, der forebygger konflikter ved hensigtsmæssig vej og stibetjening – herunder
lokalisering af parkering og afsætning.
Stiforbindelser til kultur- og idræt - herunder Gigantium.
Koblingen til overordnet stinet (stierne langs Bertil Ohlins Vej og supercykelstien)
Planforslagene giver også mulighed for butikker. Undersøgelsen "Transport, forbrug og adfærd" fra 2015
viser, at offentlig transport, så snart vi kommer uden for bymidterne, tegner sig for en helt marginal del af
omsætningen i handelslivet. I bydelscentre, stationsbyer og forstadsbyer ligger tallet under 1%. Det er
således ikke den kollektive trafik, som vil kunne tilvejebringe det kundemæssige grundlag for butikker i
Universitetskvarteret.
Cykeltrafikken tegner sig for en større andel – i bydelscentre op mod 1/3 af omsætningen for dagligvarer.
Ved etablering af butikker anbefales det, at der bør være fokus på:
Butiksplacering, som internt i boligområderne ikke afstedkommer unødige gener i forbindelse med
bilkørslen til butikken eller vareleveringerne til denne
Orientering af butikkers aktive facade som bidrager til at skabe liv i det byrum, hvor butikkerne
placeres
Gode direkte gang- og cykelforbindelser mellem boligområder og butik.
Samlet vurdering
Det vurderes samlet, at udbygningen af planområdet forudsætter, at der laves ombygninger og udvidelse
af vejene inden for og uden for området.
Ligeledes konkluderes det, at der kan ske hensigtsmæssig håndtering af trafikken, såfremt der
gennemføres de beskrevne tiltag samt ombygninger og udvidelse af vejene inden for og uden for
området.
Det vurderes samtidigt at de beskrevne bæredygtighedstiltag er væsentlige for at sikre gode
forudsætninger for bæredygtig mobilitet og et attraktivt bomiljø for områdets fremtidige beboere.

Menneskers sundhed
Miljøpåvirkning - Støj fra trafik og parkering
En del af planområdet er i dag belastet af trafikstøj fra motorvej E45 og Universitetsboulevarden.
Derudover er der støjbidrag fra hhv. eksisterende vejanlæg indenfor planområdet herunder Einsteins
Boulevard, Willy Brandts Vej, Linus Paulings Vej, Thomas Manns Vej og Alfred Nobels Vej, og
arealreservationer til fremtidigt planlagte trafikanlæg udenfor planområdet, herunder Alfred Nobels Vejs
forlængelse, forlængelse af Byplanvejen, og John Steinbecks Vej udenfor planområdets vestlige grænse.
Planområdet belastes desuden af vejstøj fra de offentlige parkeringsarealer omkring Gigantium.
Parkeringsarealerne ved Gigantium er offentligt tilgængelige og vil i fremtiden også skulle servicere
fx plusbuspassagerer, som kommer i bil fra fx motorvejen, men tager Plusbussen ind til centrum.

Derudover skal parkeringsarealerne også servicere de øvrige offentlige formål og centerformål, der
dels ﬁndes og dels planlægges for i området.
Dette vil medføre en vis støjbelastning af fremtidige bebyggelser og udearealer. Da trafikstøj vides at
have negative sundhedsmæssige konsekvenser, er det vigtigt, at støjgenerne bliver håndteret gennem
en hensigtsmæssig arealanvendelse og/eller afværgeforanstaltninger.
Der er som grundlag herfor udarbejdet støjberegninger, der viser hhv. en beregning af vejtrafikstøj og
hvilke forudsætninger der er lagt til grund for beregningen. Der er bl.a. forudsat en foreløbig
bebyggelsesplan og den eksisterende støjskærm langs motorvejen er medtaget i beregningerne. Øvrige
forudsætninger fremgår af nedenstående tabel. Der er udarbejdet et støjnotat, hvor yderligere
beregninger for andre scenarier med bl.a. støjreducerende asfalt og reducerede hastigheder fremgår.

Beregning af forventet traﬁkstøj fra de mest traﬁkerede veje

Beregningerne viser, at de vejledende grænseværdier for udendørs opholdsarealer og rekreative
områder (58 dB) overskrides op til ca. 50 meter ind i området ifm. åbne bebyggelsestypologier. Det
fremgår ligeledes at randbebyggelser formår at begrænse støjudbredelsen i facadelinjen. Hvor der er slip
mellem bygningskroppe bredes støjen dog en smule mere ind på området. Arealer med større afstand til
de trafikerede veje, og gårdrum ifm. lukkede bygningskarréer overholder derimod de vejledende
grænseværdier.
Beregningerne viser ydermere, at der forekommer overskridelser af støjgrænser udenfor planområdet,
herunder ved Marie Curies Alle, James Tobins Alle og Marshalls Alle.
På bygningsfacader må forventes overskridelser af de vejledende grænseværdier (58 dB for boliger og
63 dB for erhverv). Her ses niveauer på op til 68 dB på facader, hvis bebyggelser placeres tæt på vejene
uden støjafskærmende tiltag. 68 dB på facaden er max i forhold til, hvornår det kan anbefales at
planlægge for boliger.
Kommuneplantillægget udlægger rammeområder til blandede byfunktioner, offentlige formål og
centerområder, og det er derfor muligt at planlægge for bl.a. ny støjisoleret boligbebyggelse.

For at nedbringe trafikstøjen bør der stilles krav om støjdæmpende asfalt på fordelingsvejene i området.
Det vurderes at dette vil give en støjdæmpning på op til 2 dB. Ligeledes bør hastighedsbegrænsninger
overvejes ifm. den videre planlægning for at nedbringe støjpåvirkningen yderligere.
Fremtidig planlægning skal sikre, at de vejledende støjgrænser for bl.a. udendørs opholdsarealer,
rekreative områder og indendørs opholdsrum bliver overholdt.
Placeringen af fremtidig bebyggelse og indpasning af evt. afværgeforanstaltninger kan i den forbindelse
have en afgørende betydning for områdets endelige støjpåvirkning.
Derudover kan der inddrages andre elementer som fx:
Bebyggelse kan med fordel fungere som støjskærm for de primære opholdsarealer i gårdrum, ligesom
der i størst muligt omfang skal arbejdes med støjdæmpende foranstaltninger på
støjramte altaner.
Det skal sikres for boliger, at det indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum ikke overstiger 46 dB
med åbne vinduer. Dette kan gøres ved at arbejde med særlige vinduestyper, afskærmninger udenfor
vinduer eller på anden måde særligt isolerende konstruktioner. En løsning kan også være, at der
sikres mulighed for at udlufte boligen til gårdsiden.
Boligorientering: Boliger kan orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens
stille facade og birum mod gaden
Der kan placeres anvendelser med mindre støjgrænser mod støjudsætte arealer.

Grundvand og overfladevand
Miljøpåvirkning - Grundvand
Området er beliggende uden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men delvist inden
for indvindingsopland til alment vandværk – Vejgaard Vandværk, Golfparken. Vejgaard Vandværk,
Golfparken er kategoriseret som et spredt by vandværk og indgår som et vigtigt vandværk i den
fremtidige forsyningsstruktur i Aalborg Kommune. Planområdet ligger inden for et område, der i
kommuneplanen er rammelagt. Mod vest udvides rammeområde 4.4.D2 med et areal der i dag
anvendes til landbrug. Ligeledes er hovedanvendelsen af planområdet i dag landbrug og ubebyggede
græsklædte arealer, på nær Gigantium.
Af retningslinjen – ’Sikring af grundvandsressourcen’ fremgår det bl.a. at Byrådet er pålagt at friholde
indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD for virksomhedstyper eller anlæg, der
medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Forbuddet gælder ikke arealer, der allerede er
udlagt i kommuneplanen for disse virksomhedstyper og anlæg, hvilket gør sig gældende for
planområdet. Til gengæld skal Byrådet i henhold til retningslinjen sikre grundvandsressourcen bedst
muligt i områder, der allerede er rammelagt, da byudvikling udgør en risiko for forurening af grundvandet,
både i forhold til valget af materialer til byggeriet, glatførebekæmpelse på befæstede arealer,
vedligeholdelse af arealerne, udvaskning af stoffer fra facader (fx fra maling), nedsivning af regnvand
samt risikoen for at spildevandsledninger bliver utætte m.m.

Der skal derfor i videst muligt omfang tages hensyn til drikkevandsinteresserne i forbindelse med
fremtidig lokalplanlægning i de dele af byudviklingsområdet, der ligger indenfor indvindingsoplandet til
Vejgaard Vandværk, Golfparken.
Ved terrænregulering og etablering af veje og p-arealer m.m. i indvindingsopland må der ikke tilføres og
benyttes materialer, der kan udgøre en forureningsrisiko (fx som lettere forurenet jord, forurenet jord,
forurenede byggematerialer, forbrændingsaske, forbrændingsslagger eller lignende). Opfyldning må kun
ske med garanteret forureningsfrie grus-og sandmaterialer
Miljøpåvirkning - Grundvandssænkning
Såfremt der i forbindelse med byggeri og anlæg er behov for midlertidig eller permanent
grundvandssænkning, skal ejer/bygherre i henhold til Vandforsyningsloven og Byggeloven sende en
ansøgning eller anmeldelse til Aalborg Kommune inden igangsættelse af en midlertidig eller en
permanent grundvandssænkning i området, da kommunen skal vurdere, om der kan gives tilladelse til
dette og evt. på hvilke vilkår. Blandt andet på grund af beliggenheden tæt på kildepladszone til alment
vandværk 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 og drikkevandsindvindinger i området.
Miljøpåvirkning - Håndtering af regnvand
For Universitetskvarteret er der udarbejdet en ambitiøs strategi for lokal håndtering af regnvand og
klimasikring. Regnvand håndteres dels ved nedsivning i de enkelte kvarterer og dels i en fælles blå/grøn
struktur. Regnvandet anvendes i den forbindelse, så det i videst mulig omfang bidrager til at skabe
grønne kvaliteter på terræn. Målet er en bydel, hvor regnvandet ses som en kvalitet og bidrager til øget
biodiversitet og til at skabe et godt mikroklima. Der forventes oprettet et regnvandslaug der vil få
ansvaret for driften af LAR systemet, hvor grundejerforeningen og Gigantium er medlemmer.
Der er for regnvandshåndtering i området udarbejdet et notat af Orbicon A/S.
Der er foretaget hydrauliske beregninger til at vurdere, hvor meget vand, der kan tilbageholdes i de
enkelte boligområder og i den blå grønne struktur. Der er blevet regnet på håndtering af regnhændelser,
der statistisk set forekommer hvert år, hvert 30. år og hvert 100. år.
Eksisterende forhold, struktur for vandhåndtering
Der findes i dag 2 regnvandsbassiner i planområdet. Hhv. et større bassin syd-vest for Gigantium og et
mindre bassin længst mod øst ved Bertil Ohlins Vej. Gigantium har store befæstede arealer der i dag
håndteres igennem et separatsystem.
På nedenstående figur ses strømningsvejene for regnvandet, der giver en indikation af, hvor det vil være
hensigtsmæssigt at håndtere regnvandet. Jo mørkere og tykkere blå streger, jo mere vand bliver
transporteret. Man kan således se, at vandet samles i den blå grønne struktur naturligt og transporteres

mod øst. Dog er der en undtagelse for kvartererne nord for Linus Paulins Vej, disse områder har
hældning mod nordøst og kan derfor ikke afvande til den blå grønne struktur. Det samme gør sig
gældende for mindre arealer i begge sider af Einsteins Boulevard længst mod syd.

Naturlige strømningsveje

Da der er forskel på hvor meget plads, der er i den blå grønne struktur og terrænet er varierende, vil der
også være forskel på, hvordan regnvandet håndteres i de enkelte områder. På nedenstående figur ses,
hvor meget regnvand det forventes, at de enkelte grundejere tilbageholder på berørte arealer.
Nedsivningsområderne placeres i den blå-grønne struktur som lavninger i terrænet og grønne områder
rundt om de permanente vandflader. Det vil således virke naturligt på brugerne af området, da man kan
se vandet stige og falde i bassinerne og normalt tørre lavninger blive fyldt op i regnvejr.

Min. gentagelsesperiode for den regn, som skal tilbageholdelse på de enkelte delområder.

Den blå struktur vil i væsentlig grad medvirke til en øget biodiversitet og øget kvalitet af den rekreative
oplevelse og mangfoldighed.
Miljøpåvirkning - 30 års hændelse
Det vand, der ikke tilbageholdes til en 30 årshændelse i de enkelte boligområder, skal tilbageholdes i
større bassiner der skal placeres ifm. lavningen der forløber igennem området. Bassinet ved Gigantium
inddrages i det samlede LAR system. Bassinet ved Bertil Ohlins Vej forbliver adskilt til at håndtere vand
fra eksisterende vejanlæg.

Oversigt over volumen og arealkrav til planlagte bassiner, tilbageholdelseskrav.

I delområde 1 håndteres al overfladevand fra Gigantium og de asfalterede P-pladser via det
eksisterende Gigantium-bassin (bassin 6). Den vestlige del med grusbelagte P-Pladser skal fremover
håndtere overfladevand lokalt til en 30 års hændelse. Fremtidige udvidelser håndteres lokalt til mindst
en 30 års hændelse. Alternativt en 10 års hændelse, dog vil dette kræve en samtidig udvidelse af
bassin 6.
I delområde 2 håndteres for en 10 årshændelse mellem bygningerne og resten håndteres i bassin 6.
Bassin 6 skal udvides i forhold til det nuværende design.
I delområde 3 håndteres regnvandet fra alle regnhændelser i den blå-grønne strukturs 5 bassiner i
området. Der er ved en 30 års hændelse ikke overløb fra bassin 5 til bassin 6.
I delområde 4 håndteres en 10 årshændelse i kvarteret. 30 års hændelsen håndteres i hhv. bassin 6
og 8. Fra bassin 8 er der rørforbindelse under vejen til bassin 7, og bassin 8 fungerer udelukkende
som magasineringsvolumen for at mindske behovet ved bassin 7.
Delområde 5 håndteres forskelligt, da kvarteret nord for Linus Paulins Vej skal håndteres i kloakken,
terrænet gør, at regnvandet ikke kan transporteres til den blå grønne struktur. Den resterende del af
område 5 håndteres ved tilbageholdelse for en 10 årshændelse i kvarteret. Regnvand til en 30
årshændelse tilbageholdes og nedsives i bassin 7.
Delområde 6 håndteres i regnvandskloakken, terrænet gør at regnvandet ikke kan transporteres til
den blå grønne struktur.
I delområde 7 håndteres en 10 års hændelse i kvarteret. 30 års hændelsen håndteres i hhv. bassin 7
og 8.

Det vurderes, at der vil kunne håndteres en 30-års hændelse i år 2100 indenfor planområdet ved
nedsivning. Ved mere ekstreme hændelser vil der være overløb til Aalborg Universitets område.
Miljøpåvirkning - 100 års hændelse
Regnhændelser der sker sjældnere end hvert 30. år vil transporteres på Bertil Ohlins Vej og videre mod
øst. Der er foretaget beregninger på, hvordan vandet vil fordele sig ved en 100 årsregnhændelse i år
2100.

Regnvandsudbredelsen ved en 100 års hændelse i år 2100

Ved en 100 års hændelse vil der stå vand op ad nogle af bygningerne i det bebyggelseseksempel der
vist på illustrationerne. I område 3 skal der bygges på plint for visse bygninger i den sydlige del.
Alternativt kan terrænet hæves ved bygningerne. Det samme gør sig gældende ved område 5. Placering
af byggefelter og bebyggelser skal ifm. den videre planlægning placeres på en hensigtsmæssig måde.
Som antaget vil regnvandet transporteres mod øst af Bertil Ohlins Vej. Der kan risikere at stå op til 35 cm
vand på vejen ved en 100 årshændelse.
Påvirkninger af området nedstrøms projektområdet
Nedstrøms (øst for) projektområdet ligger Aalborg Universitet. Der er blevet udarbejdet et
dispositionsforslag for ”Renovering af sø- og kanalanlæg ved Aalborg Universitet”.
Det forventes at kunne tilbageholde en 30-års hændelse og ikke udlede hverdagsregn til
Universitetsparken.
Det forventes således at nærværende forslag reducerer risiko for skader på anlæg og bebyggelser ved
universitetet forårsaget af regnvand fra planområdet.
I ekstremsituationer (hændelser større 30 år) vurderes det, at overløbsvand løber via busvejen ind i
campusområdet, hvor der er blevet etableret et regnvandssystem der skal kunne modtage en 100
årshændelse for en større geografi. Strømningsveje indikerer dog, at vandet vil søge fra Bertil Ohlins Vej
til Pontoppidanstræde som ligger lavere. Længere mod øst vil vandet søge langs bygninger tilbage til
Bertil Ohlins Vej som igen ligger lavere. Der er således overløbsrisiko og dermed risiko for skader
udenfor planområdet i forbindelse med ekstremsituationer.

Naturlige strømningsveje ved Universitetsområdet.

I planlægningen er der arbejdet med afbødende foranstaltninger for at undgå væsentlige negative
påvirkninger i forbindelse med planens gennemførelse. Følgende afbødende foranstaltninger bliver
gennemført:
Biologisk mangfoldighed, fauna, flora og landskab
Planbestemmelser sikrer at områdets disponering tager afsæt i stedets topografi.
Grundlag for levesteder for dyr og øget biodiversitet søges skabt i den blå-grønne kile og i de
bebyggede områder.
Væsentlige grønne sammenhænge sikres.
Kommende lokalplanlægning skal udfolde intentioner om en blå-grøn by i form af konkrete
bestemmelser, herunder for udlæg af grønne områder, beplantning mv.
Befolkningens levevilkår
Fremtidige krav til infrastrukturen ifm. områdets udbygning er undersøgt for at belyse planens
konsekvenser og udbygningsbehov af fremtidige vej- og stianlæg.
Der etableres trafiksikre færdselsmuligheder og et veludbygget sammenhængende stinet med god
færdselskomfort for cyklister og gående.
Kommende lokalplanlægning skal udfolde intentioner om bæredygtig mobilitet i form af konkrete
bestemmelser, herunder til p-normer til cykler og biler, arealudlæg til terrænparkering mv.
Mulighed for tidlig etablering af stisystemer bør vurderes tidligt ifm. planens gennemførelse.
De udpegede centerområder og deres strategiske udviklingsmål understøtter en levende by,
mødesteder i nærmiljøet og mulighed for at håndtere daglige ærinder tæt på boligen.
Menneskers sundhed
Der er foretaget støjvurderinger der skal forebygge eventuelle fremtidige miljøkonflikter indenfor
området og give et billede af områdets fremtidige muligheder for placering af de forskellige
anvendelser.
Der etableres i nødvendigt omfang støjafskærmning i facade og vinduer mod trafikerede veje eller
som andre løsninger med henblik på at sikre gældende støjgrænser overholdes.
Muligheder for at nedbringe støjen ved kilden skal defineres ifm. planen gennemførelse.
Grundvand og overfladevand
Regnvand i området håndteres i et samlet LAR anlæg der kan håndtere op til en 30 års hændelse.
Kommende lokalplanlægning skal sikre grundvandinteresser i videst mulig omfang.

Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo – det såkaldte 0-alternativ.
O-alternativet vil sige, at der ikke vedtages ny planlægning og området kun vil kunne anvendes i
overensstemmelse med den gældende planlægning. Det vil sige, at området vil kunne anvendes til
primært erhvervsbyggeri baseret på en bilorienteret bystruktur og der ikke vil kunne ske en yderligere
udvidelse af Gigantium. Derudover vil der ikke kunne ske byudvikling i den sydvestligste del af området.
Der vil således ikke kunne udvikles et nyt, blandet bykvarter med fokus på bosætning ved Gigantium der
imødekommer i højere grad ønsket om at skabe en tidssvarende, attraktiv bydel med fokus på
bosætning, bæredygtig mobilitet, det grønne og klimasikring. Bydelen er udset til at være en vigtig del af
den fremtidige boligtilvækst i Aalborgs Vækstakse og er byens eneste byudviklingsområde på bar mark i
denne størrelsesorden, hvor den nye Plusbusforbindelse udgøre rygraden i en udvikling der bygger på
bæredygtig mobilitet.

Støjpåvirkning
Overvågning af trafikstøj sker via Aalborg Kommunes regelmæssige kortlægning af støjen fra vejtrafik,
som gennemføres hvert 5. år.
Overfladevand
Krav til kontrol af afledning af overfladevand vil blive fastlagt i udledningstilladelser.
Trafik
Der vil ikke ske overvågning af trafikken udover den generelle myndigheds administration af trafik.

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.

