Kommuneplantillæg

4.077 Ved Einsteins Boulevard nord

Kladde

Tillægget er under udarbejdelse

Forslag til kommuneplantillæg godkendt af Aalborg Byråd den xx. xx 2022 punkt x
Offentliggjort den xx. xx 2022
Høringsfrist den xx. xx 2022
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 ændrer på de specifikke anvendelse og byggemuligheder i
kommuneplanrammen 4.4.D1 Einsteins Boulevard nord. Fremtidig kan der i rammen bygges i
op til 6 etager i maksimalt 25 meters højde. De specifikke anvendelser tilføjes tæt-lav
boligbebyggelse, etageboligbebyggelse og parkeringsanlæg. Ligesom anvendelsen ferie- og
kongrescenter udgår. Retningslinjerne Forbindelser - Mobilitet og Cykelruter ændres, så stierne
fremadrettes løber i den økologiske forbindelse i Universitetsområdets dalstrøg - syd for en
kommende bebyggelse.
Kommuneplantillægget består af:
Redegørelse til tillæg 4.077 Ved Einsteins Boulevard nord
Retningslinje Forbindelser - Mobilitet
Retningslinje Cykelruter
Kommuneplanramme 4.4.D1 Einsteins Boulevard nord

Sammen med kommuneplantillægget sendes forslag til lokalplan 4-4-127.
Spørgsmål?
Har du spørgsmål til kommuneplantillæggets indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte
Mario Hesse, tlf. 9931 2202 eller Charlotte Zeth Andersen, tlf. 9931 2211.
Eller via kontaktformular: www.aalborg.dk/kontakt.
Miljøvurdering
Kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke vil blive foretaget en miljøvurdering, idet
planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige
forhold påklages til Planklagenævnet.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal
være indsendt senest xx. xxxx 2022. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og
gebyrer på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om
klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via
www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Plan & Udvikling.
Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt
din anmodning kan imødekommes.
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.
Hvis der er tale om omfattende ændringer, som bryder med kommuneplanens hovedstruktur,
retningslinjer 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.

Forslaget til kommuneplantillæg
Som udgangspunkt offentliggøres forslag til kommuneplantillæg i mindst 8 uger. Hvis der alene er tale
om mindre ændringer i kommuneplanrammer, der ikke strider mod planens hovedprincipper eller er
uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur er fristen dog mindst 4 uger.
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, Byudvikling og Byggeri. 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 Land, Byudvikling og Byggeri.
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. Eller via kontaktformular: www.aalborg.dk/kontakt. 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
Tillægget vedrører kommuneplanrammen 4.4.D1 Ved Einsteins Boulevard nord. Den eksisterende
ramme udlægger rammeområdet til blandet bolig og erhverv, mens de specifikke
anvendelsesbestemmelser ikke tillader boliger, men definerer at området kan udvikles med til
kontorerhverv, publikumsorienterede serviceerhverv, ferie- og kongrescenter, institutioner og tekniske
anlæg. 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. 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 og de bebyggelsesregulerende bestemmelser ændres så der kan bygges op til 6 etager i
maksimalt 25 meters højde. Ligeledes tilføjes parkeringsanlæg for at sikre, at parkering i forbindelse med
etageboligbebyggelse skal overvejende foregå i konstruktion og i mindre grad som parkering på fladen.
Anvendelsen Ferie- og kongrescenter udgår.
I rammeområdets sydvestlige hjørne - afgrænset af Einsteins Boulevard og Willy Brandts Vej - tillades
opført et samlet etageareal på 18.000 m² eksklusiv etageareal i P-hus., hvorimod bebyggelsesprocenten
på 60 på den enkelte grund fastholdes for de øvrige matrikler.
Der tilføjes bestemmelser om arkitektur og landskab. Procentdelen af udendørs fælles opholdsarealer
ændres fra minimum 5 % af området, til minimum 25 % af matriklens areal for etageboliger og til
minimum 15 % af matriklens areal for tæt-lav boliger.
Illustrationen med de grønne kiler i den gældende ramme udgår.
I retningslinjerne for Forbindelser - Mobilitet og Cykelruter ændres stiernes forløb, så stierne
fremadrettes løber i den økologiske forbindelse i Universitetsområdets dalstrøg - syd for en kommende
bebyggelse.

Forløbet af forbindelser før og efter kommuneplantillægget.

Forløbet af cykelruter før og efter kommuneplantillægget.

Planforslagets baggrund

På baggrund af et ønske fra grundejere har Aalborg Kommune igangsat et planlægningsarbejde, der
giver mulighed for et nyt boligbyggeri i den sydvestlige del af kommuneplanrammen 4.4.D1, som i dag er
udlagt til blandet boliger og erhverv - dog uden mulighed for boliger.
Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og de fremtidige
ønsker til en udvikling, der også tillader boligbebyggelse i området.
Der er stor efterspørgsel på boliger i Universitetsområdet og i de seneste år er der lavet flere
boliglokalplaner, for at efterkomme efterspørgslen på boliger i området. Området åbnes med dette
kommuneplantillæg op for også at indeholde boligbebyggelser - overvejende opført som
etageboligbebyggelse med mulighed for tæt-lav bebyggelse.
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.

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
I den sydlige del af rammeområdet løber en potentiel økologisk forbindelse, jf. retningslinjen Grønt
Danmrkskort. Formålet med denne forbindelse 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 i forbindelse
med klimasikring og regnvandshåndtering.

Økologisk forbindelse ved rammeområdet og potentiel økologisk forbindelse gennem rammeområdet.

Grundvandsressourcen
Kommuneplanrammen 4.4.D1 ligger indenfor indvindingsoplandet til Vejgaard Vandværks kildeplads i
Golfparken. Vejgård Vandværk er kategoriseret som et spredt by vandværk og indgår som et vigtigt
vandværk i den fremtidige forsyningsstruktur i Aalborg Kommune.

Grundvandsinteresser i og ved rammeområdet.

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.
En videre byudvikling indenfor det allerede rammelagte område vurderes derfor ikke at være i strid
retningslinjen.

BRT
Rammeområdet ligger indenfor byudviklingszonen til BRT-forbindelsen, hvor der prioriteres særlig
stationsnær byudvikling, jf. retningslinjen BRT - stationsnær fortætning. I byudviklingszonen ønskes
arealfortætning (flere etagemeter) og funktionsfortætning (flere funktioner). En forudsætning for
fortætning er, at der skabes anvendelige byrum og udendørs arealer af høj kvalitet, herunder med fokus
på beplantning, opholdskvaliteter, forbindelser og anvendelser. Det kan ske ved indgåelse af frivillige
udbygningsaftaler om etablering af for eksempel byrum og stier i forbindelse med fortætningsprojekter.

BRT stationer, trace og byudviklingszone ved rammeområdet.

En videre byudvikling indenfor rammeområdet vurderes derfor at være i overensstemmelse med
retningslinjen.
Oversvømmelse
I rammområdet findes arealer udpeget om Områder med fare for oversvømmelse fra regn/skybrud 2050
og 2100, jf. retningslinjen Oversvømmelse fra regnvand - skybrud. Oversvømmelsestruede områder
friholdelse for nye byområder, ny bebyggelse, tekniske anlæg, infrastruktur eller ændret anvendelse,

medmindre der etableres tilstrækkelige afværgeforanstaltninger. Der skal laves en vurdering af, om det
er muligt at etablere afværgeforanstaltninger, og hvilke afværgeforanstaltninger, der er mest
hensigtsmæssige i det konkrete område i forhold til samfundsmæssige interesser.

Oversvømmelsestruede områder i og ved kommuneplanrammen.

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.

Miljøvurdering
Kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke vil blive foretaget en miljøvurdering, idet planforslaget
ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til
Planklagenævnet.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal være
indsendt senest 4 uger efter kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse. Det koster et gebyr at
klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker
også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal
du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Plan & Udvikling. Vi videresender herefter
anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.

Retningslinjerne
Retningslinjer

Cykelruter
Der skal sikres areal til det overordnede, sammenhængende cykelrutenet, som består af følgende
cykelruter, der er angivet på kortet:
Primære cykelruter
Sekundære cykelruter
Oplandscykelruter
Rekreative cykelruter
Principielle reservationer til cykelruter
Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision bør gennemføres ved nyanlæg og ombygning af ruter.
Cykelrutenettet
Det overordnede cykelrutenet består af eksisterende og planlagte ruter. Det overordnede cykelrutenet
udgør et sammenhængende net af hurtige, direkte og sikre cykelruter. Det udpegede hovedrutenet og
klassificeringen af dette udgør det overordnede prioriteringsgrundlag for rutenettets fremtidige
standard, vedligeholdelse og udbygning. Det er således ikke nødvendigvis udtryk for de nuværende
forhold på den enkelte vej eller sti.

Klassificering af cykelrutenettet
Det overordnede cykelrutenet er inddelt i fire klasser, som afspejler ruternes relative vigtighed og
overordnede funktion: primære cykelruter, sekundære cykelruter, oplandscykelruter og rekreative
cykelruter. Hertil kommer de principielle reservationer til cykelruter, der udgør reservationer til
planlagte ruter indenfor de fire ovenstående klasser.
Klassificeringen og de principielle reservationer udgør hovedgrundlaget for prioritering i forbindelse
med planlægning og sagsbehandling. Primære cykelruter er højere prioriteret end sekundære
cykelruter. Cykelruter, der har samler hverdags- og fritidscyklisme (kombinerede trafik- og rekreative
ruter) vil have særlig høj prioritet. Strækninger tættest på de centrale bydele har højest prioritet.
Herved sikres, at indsatsen sker, der hvor cykelpotentialet skønnes at være størst.
Cykelhandlingsplanen og cykelrutenettet
Cykelhandlingsplanen udmønter det overordnede cykelrutenet gennem en række indsatsområder og
konkrete initiativer, der skal fremme cykeltrafikken.

Forbindelser - mobilitet
Der skal arbejdes for følgende forbindelser, der er angivet på kortet:
Hverdagsforbindelser
Rekreative forbindelser (kan også fungere som hverdagsforbindelser)
Principielle forbindelser (reservationer)
Forbindelser skal understøtte bløde trafikanters mobilitet i og imellem byområder samt forbindelser til
naturen og rekreative arealer.
Tilgængelighedsrevision bør gennemføres ved nyanlæg og ombygning af forbindelser.
Forbindelser
Sikring af gode forbindelser skaber bedre mobilitet for bløde trafikanter, både i hverdagen og i
forbindelse med rekreative aktiviteter. De udpegede forbindelser skal ses som et netværk af
forbindelsesmuligheder, der skal bevares og styrkes for at sikre gode vilkår for aktiv mobilitet både i
byerne og i det åbne land.
Forbindelserne er således et udtryk for det ambitionsniveau, der skal understøttes ved fremtidig
planlægning og sagsbehandling. De er ikke nødvendigvis udtryk for de nuværende forhold på den
enkelte vej eller sti.
Der er i udpegningen ikke taget stilling til hvilke typer aktive mobilister, der bør prioriteres ad den
enkelte forbindelse, da det vil afhænge af de konkrete forhold eller muligheder. Hvis en forbindelse
samtidigt er en del af det overordnede cykelrutenet, vil de også fremgå af kortet til retningslinjen for
cykelruter.

Om den enkelte forbindelse skal indrettes til at kunne benyttes af fodgængere, cyklister,
skateboardere, rulleskøjteløbere, hesteryttere, mountainbikere eller andet, vil være op til en nærmere
vurdering i forbindelse med konkret planlægning eller anlæg i området. Forbindelserne opdeles dog i
rekreative forbindelser og hverdagsforbindelser for at indikere hvilken mobilitet, de er tiltænkt.
Hverdagsforbindelser
Hverdagsforbindelserne er primært udpeget for at sikre et grundlag for at forbedre mobiliteten internt i
byområderne på de strækninger, hvor der ikke er rekreative forbindelser. Et vigtigt element i at sikre
bæredygtig mobilitet er at sikre gode og trygge vilkår for at færdes for eksempel til fods rundt i
byområder og mellem forskellige funktioner i byerne. Der kan også være tale om forbindelser mellem
byerne.
Rekreative forbindelser
De rekreative forbindelser er vigtige for adgangen til rekreative funktioner, og kan også udgøre
rekreative oplevelser i sig selv. Derudover kan de også fungere som vigtige hverdagsforbindelser.
Principielle forbindelser (reservationer)
De principielle forbindelser er reservationer til ønskede fremtidige forbindelser, hvor det i dag ikke er
muligt at færdes. Der er i reservationen ikke taget stilling til, om der vil være tale om en
hverdagsforbindelse eller en rekreativ forbindelse.

Kommuneplantillægget indeholder følgende rammer:

4.4.D1 - Ved 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 med videre.
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, byrum og grønne arealer skal fremstå
varieret og oplevelsesrigt.
Der ønskes skabt et rekreativt areal omkring den øst-vest gående dalsænkning, som er
med til at bidrage til områdets biodiversitet og til at forbinde Universitetet med Gigantium.

Anvendelse
Generel anvendelse:
Specifik anvendelse:

Blandet bolig og erhverv
Tæt-lav boligbebyggelse
Etageboligbebyggelse
Kontor- og serviceerhverv
Publikumsorienterede serviceerhverv

Uddannelsesinstitutioner
Sundhedsinstitutioner
Daginstitutioner
Døgninstitutioner
Kulturelle institutioner
Tekniske anlæg
Parkeringsanlæg

Byggemulighed
Bebyggelsesprocent
Maksimalt 60 % af den enkelte grund

Etager
Maksimalt 6 etager

Højde
Maksimalt 25 meter
Dog kan der i rammeområdets sydvestlige hjørne - afgrænset af Einsteins Boulevard og
Willy Brandts Vej - tillades opført et samlet etageareal på 18.000 m² eksklusiv etageareal i
P-hus.
Det er hensigten, at bebyggelsen i området 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.
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

y

g

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 med et markant naturindhold. Der skal sikres
arealer til beplantning i flere skalatrin. Den sydlige del af rammeområdet 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.

Infrastruktur
Vejadgang kun fra Linus Paulings Vej og Willy Brandts Vej.
Der skal etableres stiforbindelser til Plusbusstationer ved Gigantium og
Pontoppidanstræde.

Området skal indrettes, så det er attraktivt at færdes som gående.
Inden for området skal der endvidere sikres et finmasket stinet, som forbinder områdets
bebyggelser og rekreative arealer. Sammenhæng med det omkringliggende stinet skal
sikres.
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

