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Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er juridisk bindende for borgerne og regulerer, hvordan et område må anvendes og

indrettes fremover. Igennem lokalplaner styrer byrådet den fremtidige udvikling i et område.

Et af formålene med lokalplaner er at give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete

tiltag i sammenhæng med omgivelserne og den øvrige planlægning i kommunen.

Lokalplaner udarbejdes efter regler i Planloven, som regulerer arealerne i Danmark på et overordnet

niveau. Loven sikrer, at der bliver taget hensyn til alle interesser i samfundet, når arealer bruges og

indrettes. Planloven bestemmer også, hvad en lokalplan skal indeholde, og hvordan den skal

offentliggøres.

I en lokalplan vil der typisk være bestemmelser om:

Hvad området og bygningerne må bruges til.

Hvordan området må udstykkes.

Hvor store og høje bygninger må være.

Hvordan bygninger, veje, stier mm. skal se ud og ligge.

Hvor og hvilken type beplantning, friarealer o.lign. der skal være.

Afhængig af den enkelte lokalplan og stedet kan lokalplanen indeholde øvrige bestemmeler, fx om

bevaringsværdige huse og bymiljøer, støjskærme eller grundejerforeninger.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og kommuneplan?

En lokalplan skal altid være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Kommuneplanen

beskriver byrådets overordnede visioner for, hvordan kommunen skal udvikle sig.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Men byrådet har pligt til at virke

for kommuneplanens gennemførelse, bl.a. gennem udarbejdelse af lokalplaner, som til gengæld er

bindende for den enkelte grundejer.

Hvordan er forholdet mellem lokalplan og byggelov?

I Byggeloven og særligt i Bygningsreglementet er der en lang række generelle krav og

bestemmelser til og om byggeri. De skal være opfyldt, for at et byggeri er lovligt, og for at opnå

byggetilladelse til byggeriet. En stor del af disse bestemmelser kan i en lokalplan skærpes eller

lempes. Det vil sige, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser, der udtrykkeligt er nævnt i

lokalplanen, tilsidesætter Byggelovens bestemmelser.

Hvis ikke der er særlige bestemmelser i lokalplanen, der tilsidesætter Byggelovens regler, er det

Byggelovens bestemmelser, der er gældende inden for lokalplanens område.

Det er denne koordinering mellem Byggelov og Planlov, der i lokalplanlagte områder for eksempel

gør det muligt at bygge både højere og tættere, end det ellers er tilladt i Byggeloven.
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Hvornår laves der en lokalplan?

Byrådet skal vedtage en lokalplan,

når større bygge- og anlægsarbejder skal gennemføres,

når arealer skal overføres til byzone, eller

når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.

Kommunen kan altid af egen drift beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan for et givet område

eller projekt.

Hvad består lokalplanen af?

Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om

lokalplanens indhold.

Bestemmelserne, der omfatter de bebyggelsesregulerende bestemmelser for områdets fremtidige

anvendelse.

Kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske afgrænsning og den fremtidige disponering af

området.

Lokalplanforslag og offentlig høring

Når byrådet har godkendt forslag til lokalplan sendes planen i offentlig høring. I den periode har

borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når

offentlighedsperioden er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme

eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt.

Byrådet er forpligtet til at behandle indsigelser og forslag om ændringer inden lokalplanen vedtages

endeligt, men byrådet er ikke forpligtet til at rette sig efter dem.

Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så

omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med

offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Den endelige lokalplan

Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside,

er planen bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke

må etableres forhold i strid med planens bestemmelser.

Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev

offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.

Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i

planen.

De formelle retsvirkninger fremgår af den enkelte lokalplan.
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Redegørelse

I redegørelsen beskrives baggrunden for lokalplanen og hensigten med lokalplanens hovedindhold.

I redegørelsen beskrives desuden en række forhold, der har betydning for udformning af lokalplanen

og lokalplanens virkeliggørelse. Det gælder bl.a. lokalplanens forhold til kommuneplanen og til

anden lovgivning, som fx Naturbeskyttelsesloven eller miljølovgivningen.

Lokalplanens redegørelse er ikke juridisk bindende og beskriver de forhold, der er gældende ved

lokalplanens udarbejdelse.
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Baggrund og formål

Stigsborg Havnefront skal udvikles til en ny bydel omkring Aalborgs bycentrum, som i de senere år

har gennemgået en omfattende udvikling. Transformationen af Aalborg fra industriby til moderne

international universitetsby er meget synlig, både i form af gennemførte og igangsatte

udviklingsprojekter – Stigsborg er et af disse udviklingsprojekter.

Planlægningen for Stigsborg-området har været mange år undervejs. Det startede så småt i 2003. I

forlængelse af ”Planstrategi 2011” og ”Fysisk vision 2025” blev området udpeget som et

byomdannelsesområde. I 2013 lød det officielle startskud på omdannelsen.

I 2016 afholdte Aalborg Kommune og Aalborg Havn A/S et parallelopdrag, hvor tre tværfaglige

rådgiverhold udarbejdede forslag til udviklingsstrategi og -plan for udviklingen af Stigsborg

Havnefront.

Formålet med udviklingsstrategien var at sætte den overordnede retning for byudviklingen.

Udfordringerne er store og tidsperspektivet rækker langt. Ingen kender konjunkturer, marked,

teknologi, behov og arkitektur om 20 til 30 år. Derfor er der i strategien lagt vægt på at skabe et

byplanmæssigt og økonomisk robust – men også dynamisk - skelet for områdets udvikling.

Aalborg Byråd godkendte i marts 2017 udviklingsstrategien og en mere konkret udviklingsplan

for Stigsborg Havnefront Etape 1 (link). 

Udviklingen af Stigsborg Havnefront er opdelt i tre etaper. Etape 1 er den centrale ubebyggede del

af området. Etape 2 er den vestligste del, hvor Hedegaard Agro ligger, og Etape 3 er den østligste

del, hvor Nørresundby Boldklubs træningsbaner tidligere lå. Denne lokalplan omfatter Etape 1 på

nær et mindre areal, som er omfattet af Lokalplan 1-2-116, - en boliglokalplan, som blev vedtaget i

2018.
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Hensigten med udviklingsstrategien og den mere detaljeret udviklingsplan for 1. Etape var desuden

at skabe grundlag for afsøgning af investorer til dannelse af et udviklingsselskab. Aalborg Kommune

er gået nye veje i forhold til udviklingen af området. Pensionsselskabet PFA og

entreprenørkoncernen A. Enggaard vandt i konkurrence retten til at købe sig ind i et

arealudviklingsselskab for Stigsborg. Ved stiftelse af byudviklingsselskabet Stigsborg P/S står

Aalborg Kommune med en ejerandel på 49 procent, mens de resterende 51 procent ejes af PFA

Ejendomme og A. Enggaard i fællesskab. Byudviklingsselskabet Stigsborg P/S står konkret for

udvikling af bydelen, byggemodning og salg af byggeretter. Indtægter deles parterne imellem.

Ambitionen er, at udviklingen af Stigsborg Havnefront på én gang skal skabe sin egen fortælling,

supplere de øvrige havnefronter og samtidig drage nytte af erfaringerne fra udviklingen af dem. Med

skole, børnehave, plejehjem, butiksliv, caféer, service og et varieret boligudbud er det intentionen, at

bydelen kommer til at indeholde alt det, der skaber en levende by. En bydel der samtidig i kraft af en

ny bypark og fjorden præges af landskabelige, grønne og blå kvaliteter.

1. etape skal sætte tonen for hele den fremtidige bydel Stigsborg. Det er herfra bydelens udvikling

starter, og her områdets sjæl, byliv og identitet skal finde sit afsæt. Den overordnede ambition er, at

Stigsborg Havnefront skal udgøre fortsættelsen af Aalborg bymidte omkring fjorden og videreføre

den historiske bykernes DNA i sin bykarakter. 

Ambitionen er også, at Stigsborg skal være et mønstereksempel på fremtidens bæredygtige og

Smart City, som handler om at anvende teknologier og data til at skabe mere bæredygtig udvikling,

innovative løsninger og medborgerskab. 
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Området

Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2018.

Lokalplanområdet
Lokalplanen omfatter 1. etape af Stigsborg Havnefront – et ca. 32,5 ha stort område.

Stigsborg er opkaldt efter et lille voldsted, der lå i den østlige del af Nørresundby tæt på Limfjorden

og kan forsigtigt dateres til senmiddelalderen. Stigsborg blev fjernet og voldene sløjfet, da der blev

opført en svovlsyrefabrik på stedet i 1913.
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Kort over Stigsborg Havnefront i 1930’erne. Området har ligget i den østligste del af Nørresundby og var udstykket til

mark og eng, før industrialiseringen tog fat. Siden har det huset industri, havneanlæg, jernbaneanlæg, beboelse og et

stadion.

Størstedelen af lokalplanområdet har bestået af Dansk Svovlsyre- og Kunstgødningsfabrikken

Limfjorden, - i folkemunde omtalt som ”Syren”, der producerede gødning. Fabrikken skiftede navn til

Superfos i 1971 og fra 1989 var fabrikken finskejet med navnet Kemira. 

Syren lå tæt ved Limfjorden og havde sit eget havneanlæg. Det var nødvendigt at sejle de tunge

råstoffer svovlkis, råfosfat og brændsel helt ind til fabrikken. Fabrikken producerede i døgndrift og

den beskæftigede i 1960’erne helt op til 500 personer.

Syren var udskældt, og miljø- og arbejdsmiljøsager var mange. I slutningen af 1900-tallet fik

fabrikken adskillige bøder for miljøsvigt, utilstrækkelig renholdelse af produktionsanlæg, udslip af

støv og gas fra blandemaskiner. Der var stærke lugtgener fra produktionen. I dag kan det undre, at

der blev tilladt opførelse af almennyttige boliger som tæt nabo til fabrikken fra 1941 til midt i

1950’erne (Mølndalsvej, Digmansvej, Teisensvej) af Nørresundby Kommune. Men byen manglede

andre udvidelsesmuligheder.

Fabrikken lukkede i 1998, hvorefter Aalborg Kommune købte arealet i 2001. Fabrikken er i dag revet

ned, med undtagelse af "syrebeholderen", der står som en fin skulptur i det åbne landskab og

markør af industriens tilstedeværelse.
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Billede fra fabriksområdet, hvor "Syrebeholderen", som er bevaret, ses til venstre.

Lokalplanområdet rummer også det tidligere Nørresundby Stadion. Nørresundby Stadion blev

anlagt med boldbaner i 1922 og blev drevet af Nørresundby Samvirkende Idrætsforeninger. I

slutningen af 1940’erne blev der opført klubhus og tilskuerfaciliteter. Nørresundby Boldklub blev

oprettet. Der blev ligeledes etableret træningsbaner med lysanlæg i nærheden af fabrikken.

Stadionet kunne huse 1.100 personer og blev nedlagt i 2008.

Den eneste større bygning i lokalplanområdet i dag er Aalborg Kommunes administrationsbygning

fra 2002 på Stigsborg Brygge, hvor By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen

har til huse (pr. 2019). I kraft af sin funktion var bygningen, som dagligt tiltrækker ansatte og borgere

fra hele byen og kommunen, allerede fra start tænkt som en væsentlig driver for bylivet i området.

Med sine fire etager fremstår bygningen på nuværende tidspunkt meget tydeligt, men også alene i

det temmeligt bare landskab.
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Den eksisterende kommunale administrationsbygning, Stigsborg Brygge 5, med parkering foran.

Vest for den kommunale administrationsbygning ligger et grønt areal med rækker af træer, der

fungerer som bufferzone mellem kommunens bygning og Hedegaard Agro. Øst for bygningen ligger

"Syrens Bådelaug", som er en lille jollehavn. Syrens Bådelaug har en historik, der går tilbage til før

2. verdenskrig, hvor nogle af svovlsyrefabrikkens medarbejdere fik lov til at anbringe deres både ved

det såkaldte ”Syrens Hul”. Senere blev der etableret bådebroer og klubhus, og stedet danner i dag

rammen om fritidsliv for lokale småbådsejere.
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Den nuværende kystlinje set fra den østlige del af området mod vest.

I alt dækker lokalplanområdet et areal på ca. 37 hektar, inkl. en fremtidig kystfremrykning.

Lokalplanens afgrænsning af kystfremrykningen er midlertidig og fastlægges først endeligt i

forbindelse med det endelige kystfremrykningsprojekt.

Overordnet fremstår området bart med enkelte veje. Der er anlagt midlertidige stier på tværs af

området for at sikre offentlighedens adgang.

Lokalplanområdet set fra øst.
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Stigsborg Havnefront drone¡lm

Dronefilm fra 2016, der viser lokalplanområdet. Virker kun i den digitale lokalplan.

Omgivelser
Mod nord-vest kantes området af Engvej, som er linjeføringen fra den tidligere Sæbybane. På den

anden side af Engvej ligger villabebyggelser. 

Mellem Engvej og Limfjordsvej ligger eksisterende etageejendomme. Teisensvej, Mølndalsvej og

Digmansvej er opført fra 1941 til 1953.

Mellem Limfjordsvej og Stigsborg Brygge er der i 2018 opført nye lejelejligheder på en

tidligere tømmerhandelgrund.

Vest for området og langs havnen ligger korn- og foderstofvirksomheden Hedegaard Agro. I 1885

startede Peder P. Hedegaard som detailkøbmand i Nørresundby og udvidede i 1894 med

engroshandel fra Nørresundby med bl.a. korn og foderstoffer, og i 1916 blev firmaet til det

aktieselskab, som dannede grundlaget for Hedegaard Agro. Det blev planlagt fra starten at

etablere sig på Nørresundby Havn, hvor selskabet stadig har hovedsæde. Der har været

fabriksanlæg for kvæg, svine- og fjerkræfoder, såsædsafdeling, kornrensningsanlæg og

tørringsanlæg. Derudover har Hedegaard sine egne lossefaciliteter på havnen. I dag fremstår hele

Hedegaard-anlægget som en indhegnet enklave af sikkerhedsmæssige grunde.

Nord for Hedegaard ligger det tidligere jernbanespor til brug for transport til Kemira-fabrikken. I dag

er det en rekreativ cykel- og gangforbindelse kaldet "Syrestien", der bl.a. forbinder ovennævnte
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boligområder med Nørresundby Midtby og Limfjordsbroen til Aalborg-siden.

Øst for lokalplanområdet ligger et ubebygget areal, der tidligere har været boldbaner. Dette område

forventes ligesom Hedegaard-området at indgå i udviklingen af Stigsborg Havnefront i kommende

etaper. Øst for det ubebyggede areal ligger et erhvervsområde og Nordjyske Motorvej med

nedgangen til Limfjordstunnelen. 

Nord for lokalplanområdet ligger et erhvervsområde. Nærmest ligger Segezha Packaging A/S, som

bl.a. laver papirsække.
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Rammelokalplan og byggeretter

Lokalplanen er udarbejdet som en blanding af en rammelokalplan og en

traditionel byggeretsgivende lokalplan. 

En rammelokalplan er en lokalplan, hvor der fastsættes principper og overordnede bestemmelser for

et område. En rammelokalplan indeholder normalt ikke byggeretsgivende bestemmelser, men skal

følges op af en ny detaljeret lokalplan, inden lokalplanpligtigt byggeri kan etableres.

Ved at udarbejde en rammelokalplan for hele Etape 1 af Stigsborg-området bliver det muligt at

fastsætte principper og rammer for hele området for derved at sikre, at der skabes en helhed og

bærende principper for alle delområder og byggefelter. Det gælder både i forhold til arkitektur,

fællesanlæg og -løsninger såsom vej- og stibetjening, parkering og håndtering af regnvand.

Lokalplanen fastsætter de overordnede rammer for byomdannelsen fra fabriksområde til cirka

210.000 etagemeter ny by, herunder et nyt børne- og ungeunivers (integreret skole, børnehave og

vuggestue). I runde tal er der plads til 2.000 nye boliger, svarende til 3.900 beboere. Hertil kommer

erhverv, butikker, plejehjem, park, byrum mv.

Denne lokalplan regulerer og giver byggeret til etablering af alt det "mellem husene"; veje, stier,

byrum, beplantning, terrænændringer, håndtering af regnvand (LAR) mv. Derudover regulerer

lokalplanen bebyggelsesstruktur, anvendelser, arkitektur, parkering mv. for alle byggefelter i

lokalplanen. Men lokalplanen giver kun byggeret for byggefelterne C3, C4, B6, B8 og B17, se kort.
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Markering af de byggefelter, som denne lokalplan giver byggeret for. 

Byggefelt B17

Byggefelt B17 er kommunens eksisterende administrationsbygning på Stigsborg Brygge 5. Denne

lokalplan erstatter den eksisterende lokalplan 12-059, og bygningen skal kunne opføres igen, hvis

den fx brænder.

Lokalplanen giver mulighed for blandet bolig- og erhverv i byggefelterne C3, C4, B6 og B8, men

byggefelterne forventes at komme til at bestå primært af boliger. 

Byggefelt C3 og C4

Lærernes Pension har i samarbejde med A. Enggaard intentioner om at bygge ca. 280 lejligheder

på de to byggefelter C3 og C4 mellem Stigsparken og Stigsborg Bygade i den nordlige del af Etape
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1. Bebyggelsen kommer til at bestå af to etagehuskarréer på 3-6 etager. De nye lejeboliger

forventes at variere i størrelse fra ca. 50 til 120 kvadratmeter, og der vil være både to-, tre- og

fireværelses lejligheder. Alle boliger får adgang til udeopholdsarealer i form af altan, forhave og/eller

terrasse og vil desuden være beliggende omkring et grønt gårdrum. Der planlægges enkelte

terrænparkeringspladser i tilknytning til bebyggelserne, men som hovedregel henlægges parkering

for biler til et kommende, nærliggende p-hus.

Byggefelt B6 og B8

På de to byggefelter B6 og B8 ved "Fjordpladsen" umiddelbart øst for Stigsborg Brygge 5 har PFA

Pension i samarbejde med A. Enggaard intentioner om at bygge ca. 150 ejerlejligheder i varierende

størrelser fra toværelses boliger på ca. 60 kvadratmeter til fireværelses på ca. 150 kvadratmeter.

Alle lejligheder har adgang til altan eller terrasse. Under et grønt gårdrum i 1. sals højde anlægges

en hævet p-kælder med plads til ca. 90 p-pladser, resten af bilparkeringen skal løses i nærliggende

p-hus. Parkeringen kantes af boliger eller erhvervsfunktioner mod gaderummene og mod

havnepromenaden af lave kanthuse med fx publikumsorienterede erhverv og fritidsfaciliteter.

Der kan kun opføres lokalplanpligtigt byggeri på øvrige byggefelter efter vedtagelse af en ny

byggeretsgivende lokalplan eller et lokalplantillæg.

Tanken er, at der efterfølgende skal laves byggeretsgivende lokalplantillæg for et eller flere

byggefelter, som følger denne lokalplans bestemmelser om bebyggelsens placering, udseende,

ubebyggede arealer mv. Omfanget af den enkelte bebyggelse og evt. tillægsbestemmelser

reguleres i det byggeretsgivende lokalplantillæg.
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Overordnede principper

Hovedgreb
Stigsborg skal være en bydel, som har landskabet i centrum. Landskabet skal præge hele bydelen

med det grønne og fjorden som hovedaktør i byens rum og boligkvalitet.

Landskabskvaliteterne spænder fra fjordens åbne vidder til grønne byrum mellem husene og til

parkens store grønne landskabsrum. Det helt overordnede strategiske og fysiske greb er

omdannelse af en del af Kemiragrunden sammen med en ny kystlinje til en ny stor bypark, kaldet

Stigsparken, der i fremtiden vil rumme forskellige aktiviteter til besøgende i alle aldre. 

Et andet centralt element fra udviklingsplanen for Stigsborg er en cirkelformet bro kaldet Ringen,

hvor parken møder vandet. Ringen giver mulighed for placering og samling af havne- og

vandaktiviteter og mulighed for at komme ud på fjorden og opleve nye kig i begge retninger af

fjorden. Det er langt fra sikkert, at Ringen bliver den endelige form. Ved lokalplanens vedtagelse

undersøges mulighederne for at etablere en cykel- og gangbro over fjorden. Hvis der etableres en

cykel- og gangbro til Aalborg Havnefront vil Ringen blive redesignet og erstattet af et andet anlæg

med tilsvarende muligheder, fx i tilknytning til brolandingen. En cykel- og gangbro er indtænkt i

mobilitetsplanen for Stigsborg Havnefront, og lokalplanen sikrer med bestemmelser, at det er muligt

at lave en brolanding på den sydligste spids af Havnepromenaden.
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Bystrukturen er bygget op omkring en gridstruktur med relativt smalle gader. Den kommende

Stigsborg Bygade, som løber nord-syd, skal danne den bymæssige rygrad for Etape 1 og bidrage til

at skabe en god kobling mellem Nørresundby og fjorden - både som infrastruktur og som et

langstrakt kig til vandet fra ankomsten ved Engvej. Gaden gøres grøn med beplantning og etableres

med fortove og brede cykelstier. Derudover skal bygaden fungere som skybrudsvej, der kan lede

regnvand fra bydelen til Limfjorden i forbindelse med skybrud.
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Et billede af de ønskede fremtidige kvaliteter i den centrale bygade med træer, regnbede, facadebeplantning og god

plads til ophold langs facaderne i en kantzone.

De fleste gader anlægges som boliggader/lokalgader med et fællesskab på tværs af byggefelterne,

lidt som det kendes fra Kartoffelrækkerne i København. Gadestrukturen skal være et bærende

element i ambitionen om at skabe midtby-karakter, socialt liv og mangfoldighed i et bykvarter med

overvægt af boliger.

Til alle byggefelter defineres en kantzone, der beskriver overgangen mellem bygning og gaderum.

Kantzonen kan udvikles til små forhaver til byhusene eller være et smalt halvoffentligt areal langs

etagehuset til bænke, beplantning o.lign. 

Bydelen kommer til at bestå primært af boliger blandet med andre funktioner. Særligt omkring

bygaden og ved havnepromenaden koncentreres de bylivsskabende funktioner. I den sydlige

halvdel af bygaden placeres detailhandel, småbutikker, caféer o.lign., mens der lægges vægt på

erhverv og offentlige funktioner langs fjorden ved siden af den kommunale administrationsbygning.

Der etableres en sammenhængende, bred og offentlig tilgængelig promenade langs kanten af

parken og havnefronten. Langs havnepromenaden reserveres dele af stueetagerne til udadvendte

formål; caféer, restauranter, gallerier m.v. Det er et "must" at skabe og fastholde et offentligt liv langs

havnepromenaden. 

Endelig er et af hovedgrebene i planen placering af et børne- og ungeunivers med integreret skole,

børnehave og daginstitution på kanten af parken og tæt knyttet til fjorden. Det er en central

og attraktiv placering, og skolen bliver et vartegn, som kan ses fra den anden side af fjorden, og en

bylivsgenerator for hele bydelen.

Bystruktur
Bebyggelsen har det klassiske brokvarter som inspirationskilde, men med et ”twist” af variation og
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mangfoldighed. Overordnet består lokalplanen af to "kvarterer".

Målet er, at Parkkvarteret skal bestå af sammensatte, varierede og åbne karréstrukturer med vægt

på det grønne. Bebyggelsen skal som hovedregel bygges til kant af byggelinjen, men med åbninger

i strukturen og lavere bebyggelse ud til lokalgaderne. Højden reduceres "i midten" af byggefelterne,

så det indre af Parkkvarteret får en lavere og mere åben bystruktur. Hensigten med variationen i

højder og typologier er desuden at skabe en oplevelsesrig og varieret by med mangfoldighed i

boliger.
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Eksempel på bebyggelsesstruktur i Parkkvarteret.

Det særlige ved Havnekvarteret er nærheden til vandet. Bebyggelsen i Havnekvarteret skal tegne

sig som præcise, lukkede karréer, som bygges til kant af byggelinjen og derved skaber klare

sigtelinjer til fjorden. Det er hensigten, at de sydligste karréer skal åbne sig mod fjorden, så der

dannes kig til vandet med et hævet gårdmiljø og et kanthus i 1-2 etager i overgangen mellem gård

og promenade. Kanthuset skal rumme udadvendte funktioner fx en café som medvirker til at skabe

liv på havnepromenaden. Formålet med kanthuset er også at skærme gårdens liv og understøtte et

godt mikroklima i gården - uden at dette sker på bekostning af udsigten til vandet.
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Eksempel på bebyggelsesstruktur i Havnekvarteret.

For særlige bygninger (p-huse og børne- og ungeunivers) fastsættes individuelle krav til

bebyggelsen.

Blanding af boligstørrelser og -typer
Målet er en mangfoldig bydel, der tilbyder boligtyper til en variation af målgrupper; unge, enlige,

småfamilier, storfamilier såvel som seniorer. For at fremme dette ønskes en blanding af

boligstørrelser indenfor hvert byggefelt med boliger, så der sikres boliger til en variation af

målgrupper. Det kan fx være boliger med rækkehuskvaliteter til familier eller mindre boliger for

singler.

Bebyggelsen skal udformes, så forskellighed i boligtyper og boligstørrelser også afspejles i

arkitektonisk diversitet inden for byggefeltet.

Fx skal byrækkehuse arkitektonisk fremstå som rækkehuse og adskille sig fra etagebebyggelse med

skift i skala, rytme og markering af lodrette lejlighedsskel.

Fællesanlæg
Lokale mødesteder og mulighed for at dyrke fritidsaktiviteter vurderes at være afgørende for, at

Stigsborg bliver en attraktiv bydel. Det handler grundlæggende om, at Stigsborg bliver mere og

andet end et sted, man bor - men et sted hvor man føler et tilhørsforhold og oplever lokal

sammenhængskraft.
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For at understøtte dette, stiller lokalplanen krav om min. 1.500 m² fællesanlæg indenfor lokalplanens

område.

Min. ½ af arealet til fællesanlæg skal være fælles for beboerne og brugere i hele bydelen og være

med til at gøre Stigsborg Havnefront til et attraktivt boligkvarter. Det kan fx være beboerlokaler,

fælles værksteder eller idræts-/motionsfaciliteter. Fællesanlæggene kan enten etableres som

selvstændige funktioner eller som en del af andre funktioner fx skole.

Resten af fællesanlæggene skal etableres som faciliteter, der målretter sig mod beboerne på de

enkelte byggefelter og det nære fællesskab fx orangeri, beboerhotel eller lignende.

Promenader og Syresti
Syrestien skal på sigt være en af de gennemgående grønne stiforbindelser, som forbinder

Stigsparken med Nørresundby Midtby. Planlægning og byggemodningen for Etape 1 skal bidrage til

at skabe den ønskede sammenhæng.

En anden vigtig strukturel helhed er promenaderne langs havnefronten og i kanten af parken. Ud

over at være sammenhængende færdselsmuligheder for gående og cyklister og rum for byliv,

skaber promenaderne en vigtig bymæssig overgang mellem det byggede miljø og de åbne

karaktergivende landskabsrum.

Principper for promenadeforløb og Syresti-forbindelsen igennem hele Stigsborg Havnefront. Den røde streg markerer

Etape 1.

Åbninger og forbindelser
Som overordnet strategi er alle nord-sydgående gader gennemgående og sikrer dermed de lange

kig fra Nørresundbys stejle gader mod vandet.

Alle øst-vest gående lokalgader er forskudt for at skabe en sikker trafikafvikling og for at dæmme op

for den fremherskende vindretning fra vest. Lokalgaderne sikrer samtidigt kig til parken.
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Princip for forbindelser, åbninger og passager.
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Der skal sikres en høj grad af åbenhed og passager gennem Parkkvarterets karréer, så man har en

oplevelse af, at parkens grønne kvaliteter ”siver ind” i gader og gårdrum. Dog på en måde hvor

karréstrukturen til stadighed fremstår veldefineret. Åbninger kan både udformes som

parkeringslommer eller blot som passager mellem bygninger.

I Havnekvarteret skal der indtænkes porte og åbninger i bebyggelsen, der skaber forbindelse til

gårdrummene, og som samtidig kan medvirke til at understrege et skift i bebyggelsen eller

typologien.

Forurening
Områdets tidligere anvendelse til svovlsyre- og gødningsfabrik og oliedepot har betydet, at der er

områder indenfor lokalplanen med jord- og grundvandsforurening med tungmetaller, arsen og

oliestoffer.

Omfang og karakter af jordforureningen hænger tæt sammen med de enkelte delområders

historiske anvendelse. Det er således nødvendigt at forstå områdets historik og kortlægning af

forurening, da dette i høj grad har været med til at forme bebyggelsesplanen for området. Nedenfor

ses en opdeling i områder med en tilhørende redegørelse for karakteren af den potentielle

jordforurening.
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Inddeling i områder ud fra forskellig miljøhistorik.

Område I. Dette område omfatter det tidligere Nørresundby Stadion. Arealet har ifølge historiske

kort været anvendt til sportsplads siden omkring 1920, og her er hverken mistanke om eller

dokumenteret jordforurening.

Område II. Området omfatter Aalborg Kommunes administrationsbygning og tilhørende friarealer.

Hovedparten af området er udpeget som forurenet grundet et tidligere oliedepot. Restforureninger er

overdækket med ren jord efter godkendelse fra myndighederne. 

Område III. Dette område omfatter det tidligere lager, værksteds- og velfærdsområde på Kemira-

grunden. I 2015-16 er der foretaget kortlægning, oprydning og overdækning af arealerne, der

således er klar til byudvikling. Størstedelen af Kemira-arealerne i område III er på den baggrund

udtaget af kortlægningen efter jordforureningsloven i efteråret 2016. Enkelte steder i delområde III er

forureningen ikke bortskaffet, men overdækket med ren jord, geonet mv. efter normale procedurer. 

Område IIIB: Dette er en del af Kemira-arealet, der er noget forurenet, men som på baggrund af

undersøgelser i 2017-18 kan anvendes til byudvikling. Da der ikke er foretaget en oprydning eller
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afdækning i dette område, kan det blive nødvendigt for de arealer, der ikke skal bebygges eller

befæstes. 

Område IV: Dette område omfatter det tidligere fabriksområde på Kemira-grunden, herunder den

tidligere svovlsyrefabrik samt det såkaldte ”grønne område” ved Syrens Bådelaug. På hovedparten

af arealet er forureningen relativt omfattende, og omfatter forskellige typer stoffer (arsen,

tungmetaller, olie mv.). Forureningen er lokaliseret forskellige steder på arealet og i forskellige

koncentrationer, idet der er deponeret eller spildt restprodukter fra svovlsyreproduktion (kisaske og

støvkammerstøv), som indeholder tungmetaller og arsen. Det væsentligste miljøproblem er

forurening af jord og grundvand med arsen, som i dele af området er konstateret i så høje

koncentrationer, at det kan være sundhedsskadeligt.

På en mindre del af delområde IV (syd for delområde IIIB) har undersøgelser udført i 2017-18 vist,

at forureningen er af så begrænset omfang, at arealet efter oprydning/overdækning kan anvendes til

byudvikling.

Der er henover årene foretaget en række analyser og vurderinger af COWI og Aalborg Kommune.

Det er således sandsynligvis det mest undersøgte og bedst kortlagte område i Aalborg Kommune.

Det er disse undersøgelser, der har dannet grundlaget for håndtering af jordforurening og

afbødende foranstaltninger.

Meget kort fortalt er stategien for håndtering af forurening følgende:

Stigsparken (område IV)

I dette delområde, som er det mest forurenede, opføres ingen bygninger, men en park, som tidligere

beskrevet. Forureningen i Stigsparken medfører to hovedproblemstillinger:

Risiko for at komme i kontakt med forureningen.1. 

Udvaskning af forurening til Limfjorden.2. 

1) Arsenforureningen skal overdækkes, så der ikke er risiko for, at kommende beboere og brugere

af området kommer i kontakt med forureningen i jorden.

Løsningen er at overdække hele området. Først laves en basisoverdækning med ren jord oven på

den forurenede jord. Der lægges så meget jord på, at der også tages forbehold for kommende

grundvandstigninger som følge af klimaforandringer. Ovenpå lægges kapillarbrydende lag, som

sikrer, at forurenet grundvand ikke stiger op og kommer i kontakt med det øverste lag af pålagt ren

jord. Dernæst en geotekstil og øverst ren muldjord eller sand.

Efter opfyldning med ren jord kan området bruges til rekreative formål. Der er både i Danmark og

udlandet eksempler på, at overdækkede områder anvendes til rekreative områder, fodboldbaner mv.

Det er således muligt at anlægge Stigsparken som et naturpræget grønt landskab med høj

biodiversitet med ganske få begrænsninger. Fx må der ikke plantes træer med dybtliggende rødder

med mindre, der pålægges mere muldjord ovenpå det kapillarbrydende lag.

2) Udsivning af tungmetaller til Limfjorden. Der er primært fokus på udsivningen af arsen fra et
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kystnært kisaskedepot på den sydøstlige del af lokaliteten, da dette depot vurderes at være årsag til

langt hovedparten af denne påvirkning. Vand- og sedimentprøver har dog vist, at der også sker

udsivning af tungmetaller, omend i lavere koncentrationer, langs stort set hele kyststrækningen på

Kemira-grunden. Det betyder, at der er forhøjede arsenkoncentrationer i både fjordvandet og i

sedimentet på fjordbunden på lavt vand.

Løsningen er her at fremrykke den ca. 750 m lange kystlinje, som i dag er en kyststrækning uden

kystsikring, mere specifikt en fremrykning og opfyldning med sand for at afdække forurenet

sediment og afslutning med stensætning mod fjorden til sikring af sandfyldet. Fremrykning af

kystlinjen er godkendt af Kystdirektoratet.

For at reducere udsivningen fra det kystnære kisaskedepot etableres også en spuns om det

kystnære kisaskedepot. Depotet overdækkes med en rodsikker plastmembran.

Kystfremrykning og spuns løser i kombination tre problemer:

Det forurenede bundsediment afdækkes med rent sand og jord, således at sundhedsrisikoen

ved direkte kontakt øjeblikkeligt elimineres.

1. 

Spunsen vil udgøre en barriere mod udstrømmende forurening fra det kystnære kisaskedepot og

formindsker dermed arsenbelastningen af Limfjorden.

2. 

Vanddybden ud for den nye kystlinje øges, hvilket sikrer, at arsenkoncentrationer i det kystnære

fjordvand fremover reduceres til et ubetydeligt niveau.

3. 

Når de nye løsninger er etableret, er området sikret mod kontakt med forurenet bundsediment. Der

er foretaget beregninger af udsivningen til Limfjorden efter fremrykning af kystlinjen, som viser

markant reducerede arsenkoncentrationer i Limfjorden. Det vurderes, at den kombinerede løsning

reducerer den samlede arsenudsivning til 5% af den nuværende belastning, og at arsenudsivningen

ikke i fremtiden medfører forurening af bundsedimentet i Limfjorden langs den fremtidige kystlinje i

et omfang, der kan udgøre en sundhedsrisiko. Med andre ord bliver det muligt at bruge Limfjorden

på det pågældende sted til vandaktiviteter, badning mv.

Det bebyggede område (område I, II, III og IIIB)

Før der gives tilladelse til ny bebyggelse, afklares det for hver enkel restforurening, om den skal

bortgraves, eller om den kan blive liggende i jorden uden betydning for sundhed og tryghed. Evt.

udføres byggetekniske foranstaltninger.

Vilkår herfor meddeles i en såkaldt §8 tilladelse efter jordforureningsloven for det konkrete projekt,

hvorved det sikres, at den fremtidige og mere følsomme arealanvendelse sker miljømæssigt

forsvarligt og uden risiko for områdets beboere og brugere. Dette er normal praksis ved byggeri på

forurenede arealer, og det er også det, som er gjort i forbindelse med opførelsen af kommunens

administrationsbygning på Stigsborg Brygge 5.

Klima og terræn
Der skal som et led i byggemodningen ske en generel terrænhævning i det meste af Etape 1 af

Stigsborg Havnefront.
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For det første er strategien at indkapsle jordforureningen fra den tidligere Kemira-fabrik, som

beskrevet ovenfor. 

For det andet skal terrænhævningen sikre fremtidige bebyggelser mod risiko for oversvømmelser i

forbindelse med stormflod og evt. fremtidige vandstandsstigninger i Limfjorden. Derfor er laveste

gulvkote fastlagt til 2,5 m over daglig vande.

For at skabe mulighed for lokale regnvandsløsninger og skybrudssikring skal der være et jævnt fald

på mindst 5 promille for det fremtidige terræn mod fjorden, så regnvand kan løbe ad lokalveje og

bygaden til Limfjorden. Nedsivning er ikke en mulighed pga. forurening. Beskidt vand, såsom vand

fra veje, skal renses inden udledning til fjorden.

Etape 1 har en ambitiøs strategi vedrørende synlige grønne regnvandsløsninger. Bydelens gader og

byrum skal således udformes, så de opsamler og renser vejvand i regnbede, inden det ledes til

fjorden. Regnvandet skal i den forbindelse anvendes, så det i videst muligt omfang bidrager til at

skabe grønne kvaliteter på terræn. Målet er en bydel, hvor regnvandet ses som en kvalitet og

bidrager til biodiversitet, mikroklima og oplevelsesrigdom.

Gårdrum og gader skal desuden udformes, så de i sig selv kan rumme og aflede store mængder

regnvand ved skybrud. Bygaden skal designes og udformes, så den fungerer som

hovedskybrudsvej fra det meste af Etape 1. En skybrudsvej er en almindelig vej, der kan

transportere biler, cyklister og gående, men som samtidigt kan fungere som kanal. Gårdrum og

gader skal designes til at kunne være helt dækkede af vand ved en 100-års hændelse, og udformes,

så vandet ledes væk og ikke laver skader på bygninger og anlæg.
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Princip for afledning og rensning af regnvand.
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Byggeri

Anvendelser og funktioner
De fleste byggefelter skal anvendes til boliger med mulighed for at blande med kontorer,

serviceerhverv, offentlige funktioner mv.

Byggefelterne i den vestlige del af lokalplanområdet reserveres i praksis til erhverv i form af kontorer

og lignende, da de ikke må bruges til støjfølsom anvendelse; boliger og institutioner, så længe

Hedegaard er i drift.

Der reserveres et byggefelt til offentlige formål i form af et børne- og ungeunivers (skole, børnehave

og daginstitution.)

På tre byggefelter reserveres plads til p-huse. I et af p-husene reserveres areal til en

nærgenbrugsstation for hele området. 

Ved lokalplanens tilblivelse er der også planer om etablering af plejehjem, men det vides ikke

præcist hvor. Lokalplanen giver mulighed for placering af et plejehjem på stort set alle byggefelter.
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Der skal skabes et bydelscenter omkring den centrale bygade i forbindelse med børne- og

ungeuniverset. Målet er, at i bydelscenteret skal beboerne kunne få dækket dagliglivets primære

behov fx indkøb, café, pizzaria, apotek og lignende. Der reserveres areal til min. en

dagligvarebutik. Omkring bydelscentret skal hovedparten af facaderne i stueetagen være aktive

facader af hensyn til byliv og byoplevelse.
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Målet er et levende bykvarter præget af en høj grad af udadvendte aktiviteter, - ikke mindst omkring

de primære trafik- og menneskestrømme. Derfor stiller lokalplanen krav om, at min. 50 % af

stueetagerne omkring bydelscenteret og langs 'Fjordpladsen' skal anvendes til

publikumsorienterede anvendelser fx café, beboerlokaler, kulturelle eller offentlige formål. Fx kan en

iskiosk eller lignende bidrage til at skabe liv langs dele af Havnepromenaden.

Langs den øvrige del af bygaden og Havnepromenaden, og omkring væsentlige byrum, skal min. 50

% af stueetagerne bruges til publikumsorienteret eller udadvendt anvendelse. Udadvendte

stueetager kan fx være liberale erhverv, reception eller kantine, som har kvaliteter som transparente

facadepartier, udstillingsvinduer og direkte publikumsadgang. Oplevelsen af at gå på

Havnepromenaden langs fx en kantine er en helt anden end at gå langs lukkede kontorer eller

boliger.
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Der kan i en startfase være et misforhold mellem, hvor det kunne være ønskeligt med udadvendte

funktioner i stueetagen, og hvad der realistisk er kundegrundlag for i området. Der kan i en

overgangsperiode gives dispensation til andre anvendelser.

Højder
Skalaen skal variere fra 2 til 6 etager. Dette svarer til variationen i den historiske bykerne i Aalborg. 

Bebyggelsens højde afgøres af de gade- og byrum, som den grænser op til. Det overordnede

skalaprincip er, at bebyggelseshøjden er stigende mod fjorden og parken, og at der skabes et

veldefineret gaderum med bymæssig karakter omkring den centrale bygade.

Dette betyder, at bebyggelsen er højest og 5-6 etager mod de store åbne landskabsrum, således at

skalaerne passer sammen. Dette er samtidigt med til at sikre flest boliger mod de rekreative

kvaliteter i parken og fjorden. Langs de centrale gader i området (Stigsborg Bygade og Stigsborg

Brygge) er etageantallet omkring 4 for at sikre et både veldefineret og sammenhængende gaderum,

som man kender fra brokvartererne. Som nævnt trappes etagerne ned i 2-4 etager i Parkkvarterets

indre.

For at fremme en varieret byoplevelse skal etagebebyggelse som hovedregel springe i højde mindst

en gang på hver side af byggefeltet. Det tilstræbes, at tage og niveauforskelle udnyttes mest

muligt til ophold.

Materialer
Bydelen skal som hovedindtryk fremstå som en ”teglby”. Min. 80 % af bebyggelsen skal fremstå

med tegl som det primære facademateriale. Sekundære facadematerialer kan fx være sten, træ,

metal, glas og i begrænset omfang beton. Skift i typologi til fx rækkehusbebyggelser kan med fordel

markeres ved et skift til andre naturlige facadematerialer som fx sten, træ og metal. 
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Ved valg af materialer skal der lægges vægt på materialernes stoflighed, patineringsevne og

holdbarhed. De valgte materialer skal fremstå med deres naturlige farve. Farvemæssigt skal

bebyggelsen overvejende fremtræde i varme og/eller lyse farver på grund af placeringen tæt ved

fjorden og en relativ høj og tæt bebyggelse.

De samme intentioner gælder synlige tagflader, og her er der et særligt ønske om grønne tage på

de lavere bebyggelser.

Facader på P-huse skal bearbejdes, så de yder et positivt bidrag til den oplevede bykvalitet. Der

lægges især vægt på, at de fremstår med en grøn karakter.

Det er hensigten at understøtte en varieret byoplevelse ved, at skift i farve- og materialeholdning

adskiller byggefelterne fra hinanden. Bebyggelsen inden for et byggefelt skal fremstå med samme

grundfarve med en variation i forskellige nuancer, som kan opnås ved skift i teglsten, materiale eller

detaljering.

Princip for mangfoldighed i udtryk, farvesammensætning og sekundære materialer, så der er forskel på byggefelterne.
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Facader og tag
Intentionen er, at bebyggelsen på Stigsborg skal hente inspiration i den klassiske by’s detaljering

med tydelige vandrette skel, der markerer en base, en hovedfacade og et tag. Detaljeringen er med

til at give bebyggelsen en menneskelig skala og binde byen sammen.

På etagehuse ønskes stueetagen/basen markeret, så den tegner sig som et særskilt element i

facaden. Basen skal markeres med tilbageryk eller en kombination af skift i materiale, detaljering

eller farve. Basen skal behandles særligt i forhold til resten af bygningen med en højere

detaljeringsgrad og/eller materialeskift, større vinduer eller lignende.

Det er desuden hensigten at hovedadgangsdøre, private indgange og porte skal fremhæves

arkitektonisk på en måde, som forholder sig til funktionerne i stueetagen og gaden.

Porte og åbninger i bebyggelsen bør udformes, så der skabes et godt mikroklima og gode

opholdsmuligheder. Porte og åbninger i bebyggelsen kan samtidig medvirke til at understrege et

skift i bebyggelsen eller typologien.

Langs facader med publikumsorienteret eller udadvendt anvendelse i stueetagen og langs

promenader stilles krav om, at stueetager skal opføres med en rumhøjde på min. 4 m. Etablering af

høje stueetager i bebyggelser langs bymæssige gaderum/promenader er generelt en god idé af

hensyn til byliv og byoplevelse. Derudover giver høje stueetager langs promenader bygningerne en

solid base, som matcher de store landskabsrum; Limfjorden og byparken, rent visuelt.
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Bebyggelsen i den enkelte karré ønskes underinddelt i flere bygningskroppe, ved at indarbejde

forskellige typologier og facadeudtryk indenfor byggefeltet for at opnå en bydel med større variation

og en mere menneskelig skala.

De vertikale skift og markeringer af base, facade og tag er det vigtigste. Det er også intentionen, at

facader skal fremstå med skift i rytme og retning, ligesom bykernens sammensatte karréer. Dette

kan opnås ved at indarbejde en variation i materialeholdning, hulsætning, skiftende forbandt samt

frem- og tilbageryk i facaden.
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Princip for opdeling af facader og skift i facadeudtryk.

Altaner højner boligkvaliteten og skal tænkes ind i bydelen, særligt i gårdrummene og langs

promenaderne. I gaderummene er der også mulighed for at etablere altaner, men her bør de visuelt

underordne sig plads til større træer og vigtige kig til parken og vandet.

Altaner skal tænkes som en del af arkitekturen og bygningskroppen. Lokalplanen giver mulighed for

altaner, der rager op til 2 m ud fra facaden. Altaner kan med fordel etableres helt eller delvist

indeliggende i bygningskroppen. Herved øges opholdskvaliteten på altanerne, ved at der skabes

mere læ og privathed, og det giver samtidig mulighed for at arbejde med større altandybder. Altaner

skal udformes som en del af facaden i materialitet og detaljering. Dette gælder også altanens
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underside.

For etagebebyggelse skal "taget"/øverste etage tydeligt markeres med mindst et af følgende

elementer:

Skift i konstruktion med ændret tagform (saddeltag med en hældning på min. 30°, tag med

ensidigt fald på min. 20°, asymmetrisk tag, mansardtag eller københavnertag)

Fuld tilbagerykning af facaden på min. 2 m.

Punktvis tilbagerykning af min. 30% facaden på min. 2 m.

Skift i materiale.

Tydelig markering og detaljering af murkrone.

Lokalplanen sætter særlig fokus på tage med hældning og stiller det som et krav på hovedparten af

byggefelterne for at understøtte karakteren af et klassisk brokvarter. Der skal være en funktionel

begrundelse for at etablere fladt tag fx ophold, begrønning eller solceller. På lave bebyggelser med

synlige tagflader er det særligt relevant med grønne tage.

Markeringen af taget kendes fra den historiske by, og skaber sammenhæng i den ellers

sammensatte by. Ambitionen er at give bygningskroppene en klar afslutning mod himlen, og

samtidig give en klar reference til den menneskelige skalaforståelse.
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Adgang
Ambitionen på Stigsborg er, at du fortrinsvist ankommer til din bolig via en traditionel

gadedør/trappeopgang eller via adgang til den enkelte bolig direkte fra terræn. Der kan arbejdes

med en kombination af adgangssystemer, hvor dette giver mening, fx mindre altangange og trapper

til 1. sal som en integreret del af bygningskroppen og arkitekturen.

For etageboliger på 4-6 etager tillades udvendige altangange i forbindelse med indryk af

facaden. Mod gården tillades to indeliggende altangange pr. opgang pr. etage, hvor hver altangang

giver adgang til maks. tre boliger. Det betyder, at du maks. vil skulle passere to andre boliger. Disse

altangange skal indarbejdes som en del af facaden og kan med fordel etableres i et hjørne i

sammenhæng med en opgang for at udnytte elevatoradgang bedst muligt.

Alle altangange skal være min. 2,1 m brede og have opholdskvaliteter fx læ, sol, beplantning eller

inventar til ophold, der kan give nogle af de samme boligkvaliteter som en altan. 

For etageboliger på 2-3 etager tillades udvendige trapper og altangange på 1. eller 2. sal forudsat,

at de er mindst 2 m brede, har opholdskvaliteter og fremstår som en integreret del af

bygningskroppen og arkitekturen.

For byrækkehuse spiller adgangsforholdene til den enkelte bolig en central rolle. En del af kvaliteten
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ved det klassiske rækkehus eller byhus er den direkte indgang til egen bolig og den direkte udgang

fra boligen til et udendørs opholdsareal. Med denne sammenhæng bidrager boliglivet samtidig til at

generere liv i gade og gårdrum.

Eksempel på trappeløsninger, som er integreret i bygningen og arkitekturen.

Kantzoner
Der ønskes som et generelt princip etableret kantzoner omkring alle bebyggelser. Formålet med

kantzoner er at skabe en semiprivat overgang mellem bygningens funktion og byens offentlige rum.

Kantzonen giver mulighed for, at man som beboer kan sætte et personligt præg på nærområdet til

sin bolig, og det skaber medejerskabsfølelse til byrummet både for boliger og erhverv.
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Kantzoners bredde skal varieres, afhængig af solorientering og karakteren af det byrum, de grænser

op til. Kantzoner er indeholdt i de udlagte byggefelter og etableres af byggefeltets bygherre.

Principper for kantzoner:

Kantzoner skal bidrage til at synliggøre bydelens liv og tilføre gaderummet grønne kvaliteter.

Indretningen af kantzoner skal ske i sammenhæng med indretning og funktioner i de stueetager,

de knytter sig til.

Langs syd- og vestvendte facader og ud mod fjord og park arbejdes med brede kantzoner (3 eller

4 meter).

Langs øst- og nordvendte facader skal der etableres mellembrede kantzoner (2 meter).

Langs bymæssige gaderum etableres smalle kantzoner (0,8 meter).

Lokalplanen rummer forholdsvis detaljerede bestemmelser for kantzonerne for at sikre kvaliteten og

intentionerne bag kantzonerne.
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Eksempel på indretning af mellembred kantzone ved bolig i Parkkvarteret.
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Eksempel på indretning af bred kantzone ved bolig i Parkkvarteret.
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Eksempel på indretning af smal kantzone ved bolig i Havnekvarteret.
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Eksempel på indretning af smal kantzone ved erhverv langs den centrale bygade.
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Eksempel på indretning af kantzoner langs Parkpromenaden.
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Eksempel på indretning af kantzone ved erhverv langs Havnepromenaden.
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Eksempel på indretning af kantzone ved bolig langs Havnepromenaden.

Langs Havnepromenaden udgør den hævede kantzone en vigtig overgang mellem det meget

offentlige byliv på promenaden og boliglivet i de sydligste karréer. På den ene side kan kantzonen

skabe en rar distance mellem det private og det offentlige liv.

På den anden side er det også netop i stueetagerne langs havnepromenaden og de tilknyttede

kantzoner, at der er gode muligheder for at placere udadvendte funktioner (fx en isbutik eller en

café), som derved kan bidrage til at skabe liv langs fjorden.

Det er vigtigt at overgangen mellem kantzoner og promenade bearbejdes med en blød overgang, fx

terrassering eller siddetrapper, især hvor promenaden er smal. Der skal sikres en visuel

sammenhæng.
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Eksempel på overgang mellem Havnepromenade og henholdsvis kantzone og hævet gårdrum. Niveauspringet må ikke

fremstå som en mur.

Gårdrum
Ambitionen er, at gårdrummene i karrebebyggelserne skal udformes som grønne oaser for

beboerne. En lav befæstelsesgrad og en stor andel af træer med underplantninger i flere lag skal

være med til at understøtte oplevelsen af Stigsborg som grøn boligby.

Der kan med fordel indpasses fælleshuse i tilknytning til gårdrummet, og gårdrummene skal

indrettes med opholdsmuligheder, små nyttehaver, legepladser ol. med henblik på at understøtte det

fællesskab, som gør Stigsborg til et eftertragtet boligkvarter.

Nærområdet til boliger i stueetagen bør disponeres som en privat havezone, som kan trække

boliglivet ud i gårdrummet.

Principper for gårdrum:

Indenfor hver byggefelt skal der i gårdrummet etableres et sammenhængende, grønt fælles

opholdsareal svarende til min. 1/4 af byggefeltets areal.

Arealer med gode solforhold igennem dagen skal reserveres til fælles opholdsareal.

Store træer og varieret beplantning skal fremme høj biodiversitet.

Der må kun etableres bebyggelse og anlæg, der indgår i den landskabelige udformning og som

understøtter arealernes rekreative brug fx legehuse, overdækkede siddepladser, pavilloner og

redskabsskure.

En del af gårdrummet kan bruges til private havezoner.

Gårdrum skal indgå i en skybrudssikring af bebyggelsen. 

Gårdrum bør som hovedregel friholdes for fritliggende depotrum, skure ol. I stedet kan der med
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fordel etableres depotrum integreret i den enkelte bolig.

Privat cykelparkering og skure kan indpasses i kantzonerne eller ved større cykelparkeringszoner

ved opgange. Overdækket cykelparkering integreres ved åbninger i bebyggelsen samt i mindre

enheder i gårdrum.

Gårdrum i Parkkvarteret etableres direkte på terræn, og dermed er der gode vækstbetingelser for

store træer og frodig beplantning i øvrigt. Funktionelle hensyn i gårdrummet fx kotering ifm.

skybrudssikring skal løses under hensyntagen til det frodige grønne gårdrum.

Eksempel på hvordan cykelparkering og depotrum kan indpasses i en karré i Parkkvarteret.

Gårdrum i Havnekvarteret vil typisk være karakteriseret ved, at de er hævede og etableret oven på

p-dæk (enten helt eller halvt nedgravet p-kælder eller p-dæk i stueetagen). Det stiller særlige krav til

terrænopbygning og plantevalg med henblik på at skabe grønne oaser. Jordopbygningen på

parkeringsdækket skal kunne understøtte et beplantet og grønt gårdrum med træer, og den

befæstede andel skal også her holdes så lav som mulig. Der stilles principielt samme krav til

beplantning og begrønning af hævede gårdrum som gårdrum på terræn. 
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Eksempel på indpasning af depotrum og cykelparkering i Havnekvarteret.
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Gader og byrum

Mobilitet
Bydelen er planlagt, så der er en tæthed og nærhed til de aktiviteter, der er behov for i hverdagen.

Beboerne understøttes således i vælge at gå eller tage cyklen, når de skal på arbejde, ned til

skolen, institutionen, eller handle ind om eftermiddagen. Også fritidsaktiviteter er inden for en

overskuelig afstand, - både aktiviteter i bydelen, men også i Nørresundby og Aalborg midtby.

l Stigsborg har beboerne ikke behov for at tage bilen hver dag. Man tager kun bilen når det er

nødvendigt. 

Gang- og cykelforbindelser
I indretningen af bydelens gaderum lægges der stor vægt på at skabe gode forhold for cyklister og

gående, så denne bæredygtige form for mobilitet opleves attraktiv og ligetil i dagligdagen. Stigsborg

Bygade anlægges derfor med brede prioriterede cykelstier, som munder ud ved "Fjordpladen" og

havnepromeden med mulighed for direkte forbindelse til en eventuel kommende cykel- og gangbro

over fjorden.

Det er desuden hensigten, at der skal etableres en overordnet cykel- og gangforbindelse øst-vest i

Syrestiens forlængelse mod øst til Stigsparken. På sigt kommer også Havnepromenaden til at

udgøre en vigtig cykel- og gangforbindelse i eget tracé mod Nørresundby Midtby.

Stistruktur for Stigsborg-området. Uden for Etape 1 (markeret med rød streg) er figuren kun vejledende, da der endnu

mangler konkret planlægning herfor.

Cykelparkering
For at fremme cyklisme stiller lokalplanen bl.a. krav om 2 cykelparkeringspladser pr. bolig under 95

m² og 3 pladser pr. bolig på 95 m² og over. Mindst 2/3 skal være overdækket, hvilket er mere end

kommuneplanens standardbestemmelser.
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Derudover skal mindst 1 pr. 20 cykelparkeringspladser etableres til ladcykler og andre særligt

pladskrævende cykler.

Overdækket cykelparkering placeres som udgangspunkt inden for det enkelte byggefelt. I gade- og

byrum skal der reserveres areal til at dække en del af den uoverdækkede cykelparkering til

byggefelterne.

Cykelparkering skal fortrinsvist placeres ved indgange til bygninger og skal indarbejdes, så der

stadig er en stor andel af grønt i byrummene.

Kollektiv trafik
Bydelens veje skal forberedes til kollektiv trafikbetjening, men ved lokalplanens udarbejdelse er der

flere uafklarede forhold, bl.a. er der ikke taget endelig stilling i den kollektive trafikbetjening af

området.

I første omgang skal der være mulighed for at etablere en lokal bybuslinie, der kører ad Engvej,

Limfjordsvej og den nordlige del af den centrale bygade.

På sigt kan der blive tale om betjening med en højklasset BRT-bus ad Østergade eller Engvej. BRT

(Bus Rapid Transit) er en højklasset busforbindelse. I den forbindelse vil det være oplagt at etablere

en førerløs minibuslinie rundt på Stigsborg, som føder den højklassede hurtigbus, og derved sikrer

god kollektiv mobilitet for alle beboerne, tæt på hvor de bor.

Overordnet plan for kollektiv trafikbetjening. Den røde streg markerer Etape 1.

Veje og gader
Den kommende nord-sydgående Stigsborg Bygade udgør sammen med Stigsborg Brygge og

Nordre Havnegade de primære fordelingsveje i Etape 1. Et system af fredelige lokalgader definerer

byggefelterne og giver vejadgang til de enkelte bebyggelser.
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Stigsborg-området får vejadgang via Engvej. Udbygningen af Stigsborg-området forudsætter, at der

laves ombygninger og udvidelse af vejene uden for området. 

Nord for Stigsborg Bygade laves et nyt fire-benet kryds, som kræver, at Engvej bygges om.

Stigsborgvej forlænges mod øst og kobles på Borgmestersvinget/Nørresundbygrenen, således at

området får sin "egen" motorvejsafkørsel.

Krydset Engvej/Nordre Havnegade bygges om til et fire-benet kryds ud for Limfjordsvej. 

Vejstruktur for Stigsborg-området. Uden for Etape 1 (markeret med rød streg) er figuren kun vejledende, da der endnu

mangler konkret planlægning herfor.

De bystrukturelle hovedgreb er et udtryk for hensyn, som på forskellig vis skal indtænkes i designet

af de specifikke gaderum. Lokalplanen indeholder både kvantitative og kvalitative guidelines for tre

forskellige typologier af gaderum:

Fordelingsveje (Stigsborg Brygge og Stigsborg Bygade)

Lokalgader (i Havnekvarteret)

Lokalgader, shared space (i Parkkvarteret)

Fordelingsveje

Fordelingsvejene får en samlet bredde på typisk 21,5 meter mellem bygningsfacaderne. Udover

faste bredder til kørebane, cykelsti, fortov og kantzoner er der i denne bredde disponeret ca. 5 meter

til regnbede, træer, grønne opholdszoner, cykelparkering og enkelte

kantstensparkeringspladser. Gaderummet skal fremstå grønt.
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En prioriteret overgang for gående, hvor Syrestiens forløb krydser Stigsborg Bygade og en

gennemgående, prioriteret og trafiksikker nord-sydgående cykelstiforbindelse skal betragtes som

definerende for indretningen ved krydsninger/overkørsler fra sideveje. Syd for Limfjordsvej ensrettes

Stigsborg Bygade for biler fra nord mod syd i morgentimerne for at udnytte den ene kørebane

fleksibelt som et trafiksikkert afsætningsareal til skolebørnene.

Lokalgader, shared space (i Parkkvarteret)

Lokalgaderne i Parkkvarteret udformes som grønne lege- og opholdsgader, hvor færdselsarealet

deles af biler, cyklister og gående (shared space). Vejen indsnævres punktvis og signalerer derved,

at den lille mængde daglige biltrafik skal tilpasse sig leg samt gående og cyklisters færden i

gaden. Intentionen er, at belægning med tegl og indretning af færdselsareal klart skal signalere

gadens karakter og funktion. Der kan etableres enkelte græsarmerede parkeringspladser, og

færdselsarealet skal kantes af træer, regnbede, græsser og urter.
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Illustration af hvordan lokalgaderne i Parkkvarteret kan komme til at se ud.

Lokalgader (i Havnekvarteret)

Lokalgaderne i Havnekvarteret ønskes anlagt som mere traditionelle bymæssige gaderum med

fortov. Men også disse skal have et grønt præg. Vejbanen dimensioneres som et relativt smalt forløb

med henblik på at sænke hastigheden.

Bilparkering
Det er en del af udviklingsplanen for Stigsborg, at der arbejdes ud fra et overordnet

mobilitetskoncept, når det gælder balancen mellem kollektiv trafik, cykler/fodgængere og biler,

herunder bl.a. cykel- og gangbro over fjorden. Der sigtes således på at påvirke adfærden i mere

bæredygtig retning. Hvis alle 7-8.000 indbyggere på Stigsborg, når hele bydelen står færdig, skal

tage bilen hver dag, samtidig med at elever til skolen og medarbejdere til virksomheder skal ind i

området hver morgen, vil det omkringliggende vejnet bryde sammen. 

Der er samtidigt stor fokus på bykvalitet, forstået som attraktive rammer for byliv, hvor

bæredygtighed er i højsædet. Parkering og bykvalitet handler altså om at finde balancen mellem at

skabe plads til biler i byen, som opfylder et behov hos mange mennesker, og at skabe plads til et

attraktivt byliv.

Bilejerskab, transportmønstre og parkeringsbehov afhænger blandt andet af den endelige

sammensætning af anvendelser, boligtyper og beboersegmenter. Derudover kan selvkørende biler

ændre det lokale parkeringsbehov radikalt, da Stigsborg skal udvikles over 25-30 år.

Meget kort fortalt er parkeringsstrategien:

Lav p-norm = relativ få p-pladser
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Delebiler = mindre behov for bilejerskab

Fra ”min plads” til brugsret til parkering = bedre udnyttelse af p-pladserne

Fælles p-system med dobbeltudnyttelse = bedre udnyttelse af p-pladserne

SMART teknologi = bedre udnyttelse af p-pladserne

P-norm

Stigsborg-området følger bymidtenormen for parkering på ½ p-plads pr. bolig og er tilpasset de

aktuelle forhold for øvrige anvendelser. Parkering er en væsentlig faktor i forhold til påvirkning af

adfærd, og de bylivskvaliteter, der sigtes efter minder om tilsvarende langs den øvrige havnefront.

Når der nogle steder opleves, at der er for få parkeringspladser, er det dels fordi, at udnyttelsen er

dårlig, eller fordi den parkering, der er krav om i lokalplanen, bliver udlejet kommercielt til gæster og

handlende, som det ses fx på Godsbanen. 

Delebiler

Som myndighed kan man ikke kræve delebilsordninger. Det er dog en del af Byudviklingsselskabet

Stigsborg P/S's mobilitetsstrategi at lave en delebilsordning. Forventningen er, at en velfungerende

delebilsordning med mange biler placeret strategisk i området kan være med til at reducere behovet

for at eje sin egen bil.

Fra ”min plads” til brugsret og dobbeltudnyttelse

Grundprincippet for Stigsborg er, at der ikke er noget, der hedder "min p-plads" - man har en

brugsret til at parkere i området. Forudsætningen for den mest effektive udnyttelse af

parkeringskapaciteten er ét stort sammenhængende p-system. 

Tre parkeringshuse i Etape 1 er rygraden i parkeringsstrategien, og skal tilsammen dække

hovedparten af bydelens parkeringsbehov. Ved at udnytte pladserne i husene fleksibelt kan det

nødvendige antal p-pladser i bydelen samlet set minimeres.

Princippet bag dobbeltudnyttelse, som er en del af lokalplanens bestemmelser, er, at forskellige

brugergrupper har behov for p-pladser på forskellige tidspunkter af døgnet. Boliger har typisk brug

for parkering uden for normal arbejdstid, hvor erhverv ofte har brug for parkering inden for normal

arbejdstid. Det kan derfor give en langt bedre udnyttelse af parkeringskapaciteten, hvis forskellige

brugergrupper med forskellige parkeringsbehov deles om p-pladserne.

Parkeringshusene er placeret i forbindelse med de centrale fordelingsveje. Stort set alle byggefelter

er indenfor en afstand af 200 m fra et P-hus, så de kan nås til fod på 5 min. Det er ambitionen, at

P-husene skal have størst mulig kvalitet i form af fx grønne og aktive facader, udadvendte

bylivsskabende funktioner i stueetagen eller aktiviteter på tag.

Udover det fælles p-system giver lokalplanen mulighed for eksklusive parkeringspladser i

parkeringslommer på terræn, i parkeringskældre eller parkeringsdæk på udvalgte byggefelter.
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Smart teknologi

Det er en del af Udviklingsstrategien for Stigsborg, at der skal satses på SmartCity. I Aalborg findes

allerede dynamisk skiltning i bybilledet, der viser ledige parkeringspladser i p-husene i bymidten.

Denne løsning skal overføres og videreudvikles til Stigsborg, hvilket indebærer, at der til enhver tid

er overblik over antallet af ledige p-pladser. 

Dynamisk parkeringshenvisning er enormt vigtig, da det mindsker søgetrafikken til ledige
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parkeringspladser. I byområder uden parkeringshenvisning kan op til 30 % af trafikken udgøres af

søgetrafik.

”Intelligente” og fleksible p-huse uden bomme skal også være en del af løsningen.

Byrum
Byrummene indenfor lokalplanen spænder fra mindre lokale pladser til store bydelspladser og til

Syrestiens og promenadens langstrakte forløb

Park- og Havnepromenaden indrammer den bebyggede del af Etape 1. Fjordpladsen er den store

vandaktivitetsplads for hele bydelen ved fjorden. Skolepladsen og Syrestien er i høj grad præget af

den vigtige funktion som forbindelse mellem parken og resten af Nørresundby, og så er der de små

lommepladser, som først og fremmest skal tjene som mødesteder lokalt i kvarteret.

Et fællestræk for byrummene i Etape 1 af Stigsborg Havnefront er, at de skal være grønne og
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landskabelige, således at også byrummene bidrager til at manifestere bydelens grønne

identitet. Ved ankomsten til den centrale bygade fra Engvej i nord ønskes skabt en grøn byportal,

der slår tonen an for Stigsborg som en grøn bydel allerede ved ankomsten.

Lokalplanen indeholder kvantitative og kvalitative bestemmelser for anvendelse, udformning og

design af de enkelte byrum, men stiller samtidigt krav om, at alle byrum skal udformes og indrettes

efter en samlet plan, godkendt af Aalborg Kommune.

Renovation
Renovation skal løses i nedgravede affaldsløsninger integreret i gaderum. Der må max. være cirka

75 meters gangafstand til beboelse.

Bydelen indrettes, så bakkende lastbiler i videst muligt omfang undgås. På en udvalgt strækning er

det nødvendigt at tillade lejlighedskørsel for renovationsbiler og lignende på Parkpromenaden.

Promenaderne skal desuden generelt indrettes, så de kan fungere som brandvej.
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Anden planlægning

Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større

sammenhæng.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder både en række generelle retningslinier for kommunens udvikling samt

en række specifikke bestemmelser om de enkelte områder i form af kommuneplanrammer.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et

kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og

kommuneplan.

Kommuneplantillæg 1.049 for Stigsborg Havnefront, Etape 1 ændrer følgende:

Der udpeges et nyt bydelscenter for butikker på Stigsborg Havnefront (sammenfaldende med

lokalplanens delområde D, jf. Kortbilag 2). Udpegningen af et nyt bydelscenter for butikker sker i

sammenhæng med kommuneplanens mål om lokal forsyning med dagligvarer. 

En række retningslinjer for kystzonen tilpasses og en udpegning af en økologisk forbindelse langs

Limfjorden fjernes som en konsekvens af kystfremrykningen og den generelle løsning til håndtering

af forurening af jord og vand.

Denne lokalplan sikrer veje, cykelforbindelser og rekreative forbindelser indenfor lokalplanens

område, dvs. Etape 1 af Stigsborg Havnefront. For at sikre sammenhængende forbindelser

gennem hele Stigsborg Havnefront og koblinger til den øvrige by optages planlagte stiforbindelser fx

langs havnefronten og Syrestien i kommuneplanen.

I både lokalplan og kommuneplantillæg sikres reservation til brolandinger, så en evt. kommende ny

cykel- og gangbro over Limfjorden kan etableres på et senere tidspunkt.

Endelig tilpasses kommuneplanens rammer. Hele området er i den eksisterende kommuneplan

udlagt til blandet bolig og erhverv med mulighed for bebyggelse i 4 etager og en gennemsnitlig

bebyggelsesprocent på 60 inkl. parken. Ændringen i den aktuelle planlægning består i, at der

skabes mulighed for op til 6 etager og en bebyggelsesstruktur, som fastsættes i den enkelte

lokalplan. Derudover ændres anvendelsen for Stigsparken til rekreativt område, og anvendelse for

børn- og ungeuniverset til offentlige formål.

Lokalplaner og byplanvedtægter
En del af lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan 12-059, som dækker den

kommunale administrationsbygning på Stigsborg Brygge 5 og arealerne umiddelbart vest og øst for.

Lokalplan 12-059 ophæves i sin helhed i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af denne

lokalplan. Dette sker bl.a. for at sikre, at den kommunale administrationsbygning bliver en del af den

samlede parkeringsløsning med p-huse.

En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af dele af den eksisterende Lokalplan 1-2-116 Boliger

ved Digmannsvej, som byrådet vedtog i oktober 2018. Den del af Lokalplan 1-2-116, som er
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omfattet af denne lokalplan (vejareal), ophæves i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af

denne lokalplan.

Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier

for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.

Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i

planlægningen, og at fremme bæredygtig udvikling.

Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i

lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.

For mindre planer, som kun omfatter et mindre område, eller som kun indeholder mindre ændringer,

kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. 

For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der

foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.

Resultatet er, at der er udarbejdet en miljørapport for lokalplanen. I miljørapporten beskrives,

hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal

overvåges.

Miljørapporten findes i afsnittet "Miljørapport", som kan ses sammen med planen. 

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
I "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" er det på Bilag 1

og 2 defineret, hvilke konkrete projekter og anlæg, som skal vurderes for, om de kan få væsentlig

indvirkning på miljøet. Der skal laves en miljøkonsekvensrapport for anlægsprojekter, som forventes

at kunne påvirke miljøet væsentligt. Rapporten skal i høring og godkendes, inden bygherren kan få

tilladelse til at gå i gang med projektet.

Lokalplanen omfatter en kystfremrykning, dvs. et projekt på lovens Bilag 2, nr. 10, pkt. l: Uddybning

og opfyldning på søterritoriet. I forbindelse med tilladelse til opfyld, spuns og stenafslutning har

Kystdirektoratet i afgørelse pr. 21.06.2018 vurderet, at der ikke skal laves

en miljøkonsekvensrapport (VVM) med følgende begrundelse:

"Kystdirektoratet har i denne sag vurderet at projektet ikke vil indebære sådanne væsentlige

påvirkninger af miljøet, at der bør foretages en miljøvurdering af projektet.

Kystdirektoratet har i forbindelse med denne afgørelse lagt vægt på, at trods omfanget af

kystlinjefremrykningen og det tilhørende opfyld, så er der isoleret set intet ved projektet, som

medfører væsentlige påvirkninger af miljøet. Der anvendes rent materiale og geotekstil, så der ikke

sker en udsivning af opfyldsmateriale. Ligeledes forhindrer opfyldet ikke, at andre myndigheders

eventuelle senere krav kan gennemføres."

Derudover indeholder lokalplanen følgende projekter og anlæg, som er nævnt i lovbekendtgørelsens

bilag 2:
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Større fordelingsveje, som betjener en hel bydel inkl. skole (iht. nr. 10, pkt. e).

Parkeringshuse (iht. nr. 10, pkt. b).

På nuværende tidspunkt er der ikke udarbejdet en screening eller en miljøkonsekvensrapport for

disse projekter/anlæg. Når det endelige bygge- eller anlægsprojekt er kendt, kan det dog vise sig at

udløse en screening for en vurdering af, om projektet har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Natura 2000-områder
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's

medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske

for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er

beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura

2000-områderne. 

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre,

om planen/projektet kan skade et Natura 2000-område.

Nærmeste Natura 2000-områder er Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, som ligger 5,5

km væk. I kraft af afstanden vurderes lokalplanen ikke at kunne få væsentlig betydning for Natura

2000 områder.

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.

Lokalplanområdet indgår i udbredelsesområdet for en række arter opført på EU-habitatdirektivets

bilag IV. For disse arter vurderes arealet i dag at indgå som levested for flagermus, - især som

furagerings-område for dværgflagermus, sydflagermus, men også den væsentligt mere sjældne

dampflagermus, der trækker og furagerer langs fjorden.

Det planlagte vurderes ikke at medføre en væsentlig trussel for områdets bestand af flagermus.

Tværtimod vurderes den fremtidige park med træer og anden beplantning, i sammenhæng med

træer i den bebyggede del af lokalplanens område, at kunne bidrage til at sikre dyrene bedre

levestedsbetingelser.

De kystnære dele af byzonen
Af planlovens § 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonen, der vil

påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i

højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse

herfor.

Lokalplanområdet er, med undtagelse af Aalborg Kommunes bygning på Stigsborg Brygge 5, i dag

stort set ubebygget. Med lokalplanen fastlægges de overordnede rammer for, hvordan der kan

bygges i området, herunder også at den østlige del samtidig reserveres til et ubebygget

parkområde. På grund af områdets fjordnære beliggenhed, vil dette medføre en påvirkning af
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kystlandskabet.

Allerede i dag er området i kommuneplanen udlagt til blandet bolig og erhverv med mulighed for

bebyggelse i 4 etager og en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på 60 inkl. parken. Ændringen i den

aktuelle planlægning består i, at der skabes mulighed for op til 6 etager og en gennemsnitlig

bebyggelesprocent på cirka 130 i den bebyggede del af Etape 1. Lokalplanen rummer dog kun

byggeretsgivende bestemmelser for udvalgte byggefelter.

View fra Aalborgsiden (Musikkens Plads) mod Stigsborg Havnefront (marts 2019).

Aalborg Kommunes bygning på Stigsborg Brygge 5 ligger centralt mod havnefronten i det i øvrigt

ubebyggede område. Umiddelbart til højre for Stigsborg Brygge 5 ses de eksisterende etageboliger i

5 etager nordvest for lokalplanområdet ved Limfjordsvej. Langs havnefronten mod vest ligger

Hedegaards silobygninger. Hedegaards største silo er ca. 60 m høj, og den østligste er ca. 45 m

høj. Til sammenligning muliggør lokalplanen byggeri på op til 25 merters højde. Bag

lokalplanområdet mod vest ses Skansebakkens grønne top, mens det mod øst er det flade

fjordlandskab, der præger billedet. 

Her er et muligt fremtidigt bebyggelsesvolumen i 2-6 etager vist på samme foto som en hvid klodsmodel.

En bebyggelse i 2-6 etager afviger ikke i væsentlig grad fra eksisterende bebyggelsesskala i

naboområder. Uanset dette må det, når Etape 1 er fuldt realiseret, forventes, at oplevelsen af

kystlandskabet skifter karakter til et mere bymæssigt udtryk.

På det viste fremtidsscenarie ses Skansebakkens grønne top dog stadig bag bebyggelsen, og via

de nordsydgående gaderum dannes desuden kig gennem den nye bebyggelse mellem bagland og

fjord. Til højre i billedet mod øst ses det, hvordan Stigsparken vil bidrage til at fastholde oplevelsen

af det ubebyggede kystlandskab på en del af Stigsborg Havnefront. 

Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan
Byrådet kan i medfør af § 47 i planloven ekspropriere privat ejendom eller private rettigheder over

fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan
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og for varetagelsen af almene samfundsinteresser.

Det forventes ikke at blive aktuelt at ekspropriere i forbindelse med denne lokalplan.

Hvis det mod forventning skulle blive aktuelt at ekspropriere, kan det ske efter planloven på

baggrund af en række betingelser. Heraf kan følgende særligt fremhæves:

Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan (eller byplanvedtægt) på det

tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ekspropriation.

Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det projekt, der ønskes

gennemført.

Ekspropriation kan kun ske inden for det område, som omfattes af lokalplanen.

Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriationsformålet skal være

meddelt på ekspropriationstidspunktet.

Ekspropriation i planloven kan ske til offentlige formål eller til fordel for en privat aktør, hvis

ekspropriationen i øvrigt tjener almene samfundsinteresser. Der gælder imidlertid et skærpet

nødvendighedskrav, hvis ekspropriation skal ske til fordel for private.

Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås med mindre indgribende midler, for eksempel ved

en frivillig aftale med den berørte lodsejer. Ekspropriationen må ikke omfatte et større areal end

nødvendigt. Hvis lodsejeren eller nogen, ejeren har indgået aftale med, selv vil og kan forestå

virkeliggørelsen, kan der heller ikke eksproprieres. Det er desuden en betingelse, at der skal

være et aktuelt behov for virkeliggørelse af de foranstaltninger, som lokalplanen giver de

planmæssige rammer for.

Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering af

ekspropriationsformålet, ligesom indgrebet og betydningen heraf for den ejer af ejendom, som vil

skulle eksproprieres, skal stå i et rimeligt forhold til de almene samfundsinteresser, som forfølges

med ekspropriationen. Kravet om rimelighed og forholdsmæssighed må således vurderes konkret

med hensyn til indgrebets karakter og betydning for de involverede.

For lokalplaner vedtaget efter 1. januar 2019 gælder, at kommunens mulighed for at foretage

ekspropriation bortfalder 5 år efter, at planen er offentliggjort.

Proceduren for ekspropriation i medfør af en lokalplan følger reglerne for ekspropriation i vejlovens

§§ 99-102. Det indebærer bl.a.:

at kommunen har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for ekspropriation inklusive

arealfortegnelse og ekspropriationsplan,

at kommunen skal offentliggøre et tidspunkt mv. for en såkaldt åstedsforretning og indvarsle ejere

m.fl. hertil med mindst fire ugers varsel,

at kommunen skal afholde åstedsforretning, hvor ejere m.fl. er indkaldt, og hvor grundlaget for

ekspropriationen gennemgås,

at kommunen under åstedsforretningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere m.fl., og

at ejere m.fl. kan acceptere erstatningsforslag med forbehold for ekspropriationens fremme,

at ejere m.fl. inden for en frist på fire uger efter åstedsforretningen kan komme med

bemærkninger til den planlagte ekspropriation,
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at kommunalbestyrelsen som hovedregel først efter udløbet af fristen på fire uger efter

åstedsforretningen kan træffe beslutning om ekspropriation, og at kommunalbestyrelsen i

forbindelse med ekspropriationsbeslutningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere

m.fl.,

at ejere m.fl. kan klage til Planklagenævnet over lovligheden af ekspropriationsbeslutningen, og

at kommunen har pligt til at sørge for, at erstatningen fastsættes ved taksation, hvis der ikke kan

opnås aftale om erstatning. Sagen skal indbringes til taksationsmyndigheden senest otte uger

efter, at ekspropriationsbeslutningen er meddelt og – i tilfælde af klage over

ekspropriationsbeslutningen – senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen.

En mere detaljeret gennemgang af betingelserne for ekspropriation og processen herfor kan bl.a.

findes i Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
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Anden lovgivning

I dette afsnit gives der en oversigt over, hvordan planen forholder sig til andre love end Planloven.

Trafikregulering
For at sikre en effektiv og trafiksikker løsning for alle trafikanter indeholder lokalplanen

bestemmelser om indretning af veje, gader og stier, herunder utraditionelle løsninger såsom

periodevis ensretning af biltrafikken omkring børn- og ungeuniverset (integreret skole, børnehavne

og vuggestue) i morgenmyldretiden. Periodevis indretning af ensretning kræver som udgangspunkt

dispensation fra Vejdirektoratet.

Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have

væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se færdselslovens § 100).

Område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3
Indenfor lokalplanområdet findes der områder, som tidligere har været omfattet af

naturbeskyttelseslovens § 3. Det drejer sig om nogle søer, som er opstået fordi opmagasinering af

knust beton i forbindelse med nedbrydning af Kemiras fabriksbygninger har trykket jorden.

Aalborg Kommune, Park & Natur har den 4.4.2019 meddelt dispensation til sløjfning af søerne.

Baggrunden er en vurdering af, at søerne ikke har et væsentligt naturindhold, og at registreret

jordforurening i området indebærer, at søerne ved bevaring kan udgøre en potentiel sundhedsrisiko

for mennesker og dyr.

Arkæologi
Stigsborg er opkaldt efter et lille voldsted, der lå i den østlige del af Nørresundby tæt på Limfjorden

og kan forsigtigt dateres til senmiddelalderen. I Danske Atlas fra 1768 kan man således se resterne

af fæstningsværket på kortet. Voldstedet Stigsborg blev fjernet og voldene sløjfet, da der blev opført

en svovlsyrefabrik på stedet i 1913. 

Der er ingen synlige spor efter voldstedet i dag efter mange års fabriksvirksomhed på stedet. Det er

derfor svært at fastslå den præcise placering af voldstedet, men vurderingen er, at det ligger på

kanten mellem det bebyggede område og parken, - omkring den nordlige kant mellem byggefelt B15

og B16 (Se Kortbilag 5).

På grund af den omfattende jordforurening er det uhensigtsmæssigt at gennemføre omfattende

arkæologiske undersøgelser. Terrænet, hvor voldstedet lå, hæves og jordforureningen indkapsles,

så det er sundhedsmæssigt forsvarligt at anvende området som by og park.

Der skal anlægges en Parkpromenade, som løber forbi placeringen for voldstedet. På dette sted kan

der med fordel indarbejdes elementer, der formidler historien om voldstedet.

Hvis der under anlægsarbejde findes spor af andre fortidsminder, skal arbejdet standses i det

omfang, det berører fortidsmindet, og fundet straks meldes til Nordjyllands Historiske Museum, jf.

museumsloven.

Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, i henhold til museumslovens
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§ 25, anmode Nordjyllands Historiske Museum om at tage stilling til hvorvidt arbejdet vil berøre

væsentlige fortidsminder. Museet skal herpå, inden en tidsfrist på 4 uger, komme med en udtalelse

om dette.

Udgiften til arkivarisk kontrol og en mindre arkæologisk forundersøgelse afholdes af museet, mens

udgiften til en eventuel større forundersøgelse afholdes af bygherren eller den, for hvis regning

jordarbejdet udføres, jf. museumslovens § 26, stk. 1-2.

Terrænændring på kysten/vandarealer i byomdannelsesområder
Bestemmelserne i planlovens § 15, stk. 2, nr. 26 og 27 fastsætter, at der i lokalplaner kan optages

bestemmelser om anvendelsen og anlæg på vandområder i et byomdannelsesområde. Nye

projekter forudsætter, at kommunalbestyrelsen har tilvejebragt det fornødne plangrundlag for både

land- og vandområdernes anvendelse, og at evt. tilladelser efter statens højhedsret over søterritoriet

og anden lovgivning meddeles i overensstemmelse med planlægningen.

Realiseringen af hele denne lokalplanen kræver ændringer af kysten, da en fremrykning af kystlinjen

og opfyld bl.a. er en del af håndtering af forurening i området.

Etablering af opfyld med afsluttende stenkastning, samt spuns på søterritoriet kræver tilladelse fra

Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 1 og 2 og § 16, stk. 1, nr. 1 og 2, i kystbeskyttelsesloven (LBK

nr. 78 af 19/01/2017).

Kystdirektoratet har den 21.06.2018 givet tilladelse til fremrykning af kystlinjen, opfyld, spuns,

udlægning af membran og stenafslutning mod fjorden.

Kystdirektoratet administrerer ansøgninger om opfyld forholdsvist restriktivt, men har ved denne

tilladelse hovedsageligt lagt vægt på kystlinjens visuelle fremtoning, og bynære placering, samt

sammenhængen med andre anlæg på hele strækningen ved Nørresundby. Som Kystdirektoratet

skriver: "Efter fabrikkens fjernelse for mange år siden, er det tydeligt, at kystlinjen er svært medtaget

af alskens sten- og byggeaffald, og en visuel opretning af området vurderes derfor tiltrængt."

For Kystdirektoratet har det ikke været afgørende, at kystfremrykningen samtidig forventes at

reducere udsivning af forurening med 95 %, men det indgår positivt i vurderingen af anlæggets

udformning og placering. På den baggrund tilladelses det derfor også, at en del af opfyldsområdet

spunses, hvor der er et kendt depot.

Kystdirektoratet er bevidst om, at den endelige udformning af kystfremrykningen skal fastlægges i

forbindelse med projekteringen af det endelige projekt.

Nye aktiviteter i tilknytning til kystfremrykningen og stenkastningen fx broanlæg og bademuligheder

kræver en særskilt tilladelse ved Kystdirektoratet.

Bade- og bådebroer i træ
Etablering af bade- og bådebroer forudsætter, at Aalborg Kommune meddeler tilladelse til etablering

af bade-/bådebroen.

Ansøgningerne behandles efter reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse om
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badebroer (bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007).

Jordforurening - kortlagte arealer
I henhold til jordforureningsloven kortlægges jordforurening på to niveauer:

Vidensniveau 1 (V1)

En ejendom kortlægges på vidensniveau 1, når der er faktisk viden om, at der har været en branche

eller aktivitet på ejendommen, som gør at den kan være forurenet.

Vidensniveau 2 (V2)

En ejendom kortlægges på vidensniveau 2, når der er oplysninger om eller konstateres, at der er en

forurening på ejendommen, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko.

En væsentlig del af lokalplanområdet er kortlagt på enten vidensniveau 1 (V1) eller vidensniveau 2

(V2) i henhold til jordforureningsloven på grund af tidligere anvendelser dels til svovlsyre- og

gødningsfabrik dels til oliedepot, jf. kort.

Men lokalplanområdet rummer også en del arealer, som er taget ud af kortlægningen, - enten fordi

de ikke er forurenede, oprensede eller der historisk set ikke har været forurenende aktiviteter på de

pågældende areal.
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Lokalplanområdets inddeling af henholdsvis V1-kortlagt og V2-kortlagt jord. De kortlagte arealer øst og syd for den

stiplede grønne linje er omfattet af offentlig indsats i forhold til overfladevand.

Hvis anvendelsen af et kortlagt areal ønskes ændret til bl.a. bolig, offentlig legeplads, institution,

rekreativt område, eller alment tilgængeligt område, skal ejer eller bruger af arealet ansøge

kommunen om tilladelse efter jordforureningslovens § 8, før man ændrer anvendelsen af det

kortlagte areal.

På grund af lokalplanområdets beliggenhed nær ved Limfjorden er en stor del af de kortlagte arealer

desuden omfattet af offentlig indsats i forhold til overfladevand. Arealerne øst og syd for den stiplede

grønne linje på kortet er omfattet af offentlig indsats i forhold til overfladevand. En offentlig indsats

betyder, at det offentlige - dvs. regionen - udfører undersøgelser og eventuelt

afværgeforanstaltninger i forhold til en given forurening, hvis særlige vilkår er opfyldt. Der er

begrænsede økonomiske ressourcer til rådighed, og det betyder, at regionen laver en årlig

prioritering af hvilke forureninger i Region Nordjylland, der skal undersøges eller laves

afværgeforanstaltninger i forhold til.
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Når kystlinjen er rykket frem (og spunsning af det kystnære depot er gennemført), vil det blive taget

med i Region Nordjyllands vurdering af, om de bagvedliggende arealer ikke længere skal være

omfattet af den offentlige indsats i forhold til overfladevand.

Hvis et kortlagt areal er omfattet af offentlig indsats i forhold til overfladevand eller anvendes til bolig,

rekreativt område, alment tilgængeligt område eller offentlig legeplads, skal ejer eller bruger ansøge

kommunen om tilladelse efter jordforureningslovens § 8 før påbegyndelse af et bygge- og

anlægsarbejde på arealet.

Kommunen kan stille krav om, at ansøgeren for egen regning udfører nødvendige

forureningsundersøgelser eller på anden måde dokumenterer, at det planlagte bygge- eller

anlægsarbejde er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Arbejdstilsynet er myndighed i forhold til arbejdsmiljø - herunder eventuel afdampning af flygtig

forurening til indeklimaet i erhvervsbygninger.

Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres andre forureningsforhold, skal

arbejdet standses og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes

vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens § 21 og

jordforureningslovens § 71.

Derudover skal nævnes, at der i jordforureningslovens § 72b er indført et krav om sikring af de

øverste jordlag, når et areal tages i brug til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave

eller sommerhus. Her skal ejeren eller brugeren sikre, enten at det øverste 50 cm jordlag af det

ubebyggede areal ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig fast belægning.

Jordforurening - jordflytning
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal

arbejdet standses og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes

vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens § 21 og

jordforureningslovens § 71.

I 2008 blev begrebet områdeklassificering indført i Jordforureningsloven. Områdeklassificering

omfatter de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Som udgangspunkt er al jord indenfor

byzone klassificeret som muligt lettere forurenet.

I praksis betyder områdeklassificering, at grundejeren har pligt til at undersøge jorden, inden den

køres bort fra en områdeklassificeret ejendom, og at jordflytning skal anmeldes til kommunen.

Formålet med dette er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede arealer. 

Man finder kortet med de områdeklassificerede grunde via kommunens

hjemmeside www.aalborg.dk.

Flytning af jord fra kortlagte arealer samt offentlige vejarealer skal ligeledes anmeldes til kommunen.

Flere oplysninger kan findes på kommunens hjemmeside.

Grundvandssænkning
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Der tillades ikke permanent grundvandssænkning eller omfangsdræn inden for lokalplanområdet.

Såfremt der i forbindelse med byggeri er behov for en midlertidig grundvandssænkning, skal

ansøgning eller anmeldelse sendes til Aalborg Kommune inden igangsættelse, jf.

vandforsyningsloven og byggeloven.

Områdets beskaffenhed kan betyde udgifter til yderligere undersøgelser for grundejer i forbindelse

med en eventuel grundvandssænkning. Det må forventes, at der bliver stillet krav om beregninger

eller en grundvandsmodel for at sikre, at en grundvandssænkning ikke vil forårsage skader i

omgivelserne eller på anden vis påvirke grundvandet i området.

Bl.a. på den baggrund har Aalborg Kommune igangsat udarbejdelsen af en grundvandsmodel, som

skal belyse påvirkningen på det sekundære grundvandsspejl ved den planlagte håndtering af

jordforurening (bl.a. kystfremrykning, spunsning af kisaskedepot og en generel terrænhævning).

Modellen forventes færdig i efteråret 2019, og stilles til rådighed for kommende bygherrer.

Udover øgende udgifter til undersøgelser må det også forventes, at der vil blive stillet særlige vilkår i

forbindelse med en eventuel grundvandssænkning på grund af områdets særlige beskaffenhed. Det

vurderes, at selv for de områder, hvor arsen-koncentrationen er ”lav” vil det være yderst vanskeligt

at opnå udledningstilladelse til Limfjorden eller offentlig kloak. Det må således forventes, at der skal

benyttes reinfiltration, hvilket betyder at grundvandet pumpes tilbage i jorden.

Trafikstøj
Den øgede trafikbelastning på de overordnede veje i og omkring området vil medføre en vis

støjbelastning af den nærmest liggende bebyggelse 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 for dette lavet støjberegninger på Stigsborgvej, Stigsborg Brygge, Stigsborg

Bygade samt lokalveje, hvor der kan forventes biltrafik af betydning. Det gælder lokalveje omkring

P-huse, ved børn- og ungeuniverset og på den lokale fordelingsvej mellem byggefelterne B13-B16.

Hastigheden er i støjberegningerne sat til hhv. 50, 40 og 30 km/t, og der er regnet med almindelig

asfalt som belægning.

Lokalplan 1-2-118Vedtaget

Side 72



Beregning af forventet trafikstøj fra de mest trafikerede veje i Etape 1.

For udendørs opholdsarealer i forbindelse med boliger viser beregningerne, at den vejledende

grænseværdi (58 dB) overskrides for kantzonerne mellem de trafikerede veje og bebyggelse, mens

alle gårdrum og områder bag bygninger overholder grænseværdien. Hvor der er slip mellem

bygningskroppe bredes støjen dog en smule mere ind på området. 

For rekreative områder viser beregningerne, at den vejledende grænseværdi (58 dB) overskrides for

byrummene 'Grøn portal' (den grønne ankomstplads i den nordlige del af bygaden) og dele af

'Skolepladsen'. Disse byrum skal fortrinsvist disponeres henholdsvis som æstetisk element i

bymiljøet med identitetsskabende beplantning o.l. og funktionelt indrettes til transitplads

(ankomstareal til børn- og ungeunivers og stiforbindelse), opholdsrum og aktiviteter knyttet til skolen.

Disse byrum er således ikke indtænkt som primære opholdsarealer.

På bygningsfacader må forventes overskridelser af de vejledende grænseværdier (58 dB for boliger

og 63 dB for erhverv). Her ses niveauer på op til 67 dB på de mest støjbelastede facader ud mod de

trafikerede veje i området. 68 dB på facaden er max. i forhold til hvornår, at det kan anbefales at

planlægge for boliger. 

For at tage toppen af trafikstøjen stilles krav om støjdæmpende asfalt på fordelingsvejene i området.

Det vurderes, at dette vil give en støjdæmpning på omkring 2 dB.

Uanset dette vil der dog med den valgte tætte bymæssige bebyggelsesplan være behov for at

indtænke afbødende foranstaltninger i de berørte bebyggelser. Derfor stiller lokalplanen krav om, at
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der arbejdes med følgende elementer for at sikre de vejledende strøjgrænser for boligers udendørs

opholdsarealer og indendørs opholdsrum:

Udendørs opholdsarealer: Det skal sikres, at der er udendørs opholdsarealer på alle byggefelter,

som ikke er støjramte. Bebyggelse skal fungere som støjskærm for de primære opholdsarealer i

gårdrum, ligesom der i størst mulig omfang skal arbejdes med støjdæmpende foranstaltninger på

støjramte altaner. 

Facadeudformning: 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 skal orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod

boligens stille facade og birum mod gaden. 

Støj, støv og lugt fra Hedegaard Agro
Støj

Vest for lokalplanområdet ved havnefronten ligger idag den eksisterende virksomhed Hedegaard

Agro, som producerer dyrefoder og såsæd. Der modtages i den forbindelse korn og lign., som tørres

og oplagres på virksomheden. Transport af råvarer og produkter til og fra virksomheden foregår dels

med lastbiler ad Nordre Havnegade dels over kaj med skib.

WH-PlanAction har i 2018 foretaget en analyse af de miljømæssige konsekvenser af virksomhedens

aktiviteter, dette med henblik på at vurdere muligheder og begrænsning ift. byudvikling mellem

Stigsborg Brygge 5 og Hedegaard Agro (lokalplanens delområde G, se kortbilag 2). 

Støjkonsekvenserne ind i lokalplanområdet varierer over døgnet, året og afhængig af højden over

terræn. Generelt forekommer den højeste støjbelastning i 17,5 meters højde i dagtimerne.

Eksempel på variationen er vist herunder.
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Lokalplanens delområde G. Beregnet støjbidrag 1,5 m over terræn, dagtimer i høst uden skibsanløb.
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Lokalplanens delområde G. Beregnet støjbidrag  17,5 m over terræn, dagtimer i høst uden skibsanløb.

I forbindelse med skibsanløb vil der være et væsentligt ekstra støjbidrag herfra i den sydlige del af

området ved havnefronten.

Konklusionen er, at de vejledende støjgrænser for støjfølsom anvendelse overskrides. Derfor stiller

lokalplanen krav om, at der ikke må etableres støjfølsom anvendelse; boliger, dag- og

døgninstitutioner, i delområde G, så længe der er tung erhverv og havneaktivtet på områderne vest

for.

Vurderingen er dog, at det uanset miljøpåvirkningen vil være muligt at etablere kontorerhverv ol. i

området mellem Stigsborg Brygge 5 og Hedegaard Agro, forudsat at det med støjafskærmning i

facaden kan sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger de vejledende støjgrænser.

Problemet med støj stiger med højden på bygningerne og jo tættere, man kommer på Hedegaard.

Det er specielt en udfordring for de to nærmeste byggefelter; B1 og B2 (Kortbilag 2). Her er der som

udgangspunkt heller ikke muligt at etablere kontorer og lignende.

Denne lokalplan giver ikke mulighed for byggeri på byggefelt B1 og B2, men indeholder krav om at i

forbindelse med en kommende lokalplan eller lokalplantillæg, der giver mulighed for byggeri i over

7,5 meters højde på byggefelt B1 og B2, skal der laves aftale om en overgangsordning med

virksomheden/-erne vest for delområdet.

Hele Stigsborg Havnefront-området er udpeget som et egentligt byomdannelsesområde i Aalborg

Kommuneplan. 

Et byomdannelsesområde er et område, som er udpeget i en kommuneplan, hvor anvendelsen af

bebyggelse og ubebyggede arealer til erhvervsformål, havneformål eller lignende aktiviteter skal

ændres til boligformål, institutionsformål, centerformål, rekreative formål eller erhvervsformål, der er

forenelige med anvendelse til boligformål.

Formålet med et byomdannelsesområde er at give virksomhederne en reel mulighed for at fortsætte

med deres nuværende beliggenhed, forudsat de over en begrænset årrække kan reducere støjen

tilstrækkeligt.

Et af værktøjerne er en overgangsordning for støj, som gør det muligt at begynde på omdannelsen

på et tidspunkt, hvor der stadig er et støjniveau, der overstiger de vejledende støjgrænser i

vejledning 5/1984. Overgangsordningen går ud på, at der kan laves lokalplaner, der tillader

støjfølsom anvendelse af støjbelastede arealer i byomdannelsesområder, når det kan sikres, at

støjbelastningen bringes til ophør inden for en begrænset overgangsperiode. Overgangsperioden

må ikke væsentligt overstige 8 år efter det tidspunkt, hvor den endelige lokalplan er offentliggjort.

Det skal fremgå af lokalplanens redegørelse, hvordan det sikres, at støjbelastningen bringes til

ophør.

Det kan overvejes at bruge arealerne indenfor delområde G til midlertidige anvendelser indtil, der

forefindes en afklaring på fremtiden for Hedegaard Agro. 
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Støv

Der er i samme undersøgelse som nævnt ovenfor foretaget en vurdering af støvbelastningen fra

Hedegaards aktiviteter, bl.a. på grundlag af OML beregninger (Operationel Meteorologisk

Luftkvalitetsmodel). Støvbidraget er vurderet ved terræn (1,5 m) og i højderne 7,5 og 17,5 m

svarende til de øverste vinduer på facaden af det planlagte byggeri. Eksempel på udskrift

fra OML-beregningerne er vist for 7,5 m herunder.

Støvudbredelse fra Hedegaard Agro i 7,5 m over terræn.

De beregnede støvimmissioner fra afkast på Hedegaard Agro er med god margin mindre end

Miljøstyrelsens immissionsgrænse (B-værdi) på 80 μg støv/Nm3.

Støv fra oplag af korn vil under normale omstændigheder heller ikke medføre problemer, forudsat at

oplag afskærmes. Støv fra losning af råvarer kan ske uden støvgener i lokalplanområdet under

forudsætning af, at der ikke foretages losning, når der er hård vind fra vestlige retninger. 

Lugt

Endelig er der lavet beregninger af Hedegaard Agros lugtbidrag til omgivelserne, også med

udgangspunkt i OML beregningsprogrammet (Operationel Meteorologisk

Luftkvalitetsmodel). Beregningerne er illustreret med lugtudbredelseskort, herunder vist for 7,5 m

over terræn.
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Lugtudbredelse fra Hedegaard Agro i 7,5 m over terræn.

Miljøstyrelsens lugtvejledningen fastsætter den vejledende grænseværdi for lugt i boligområder til

5-10 LE/m3 (lugtenheder/m3). Lugtbidraget fra Hedegaard Agro er i området beregnet til maksimalt

0-5 LE/m3, og vil ikke overskride vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse.

Der vurderes ikke at være væsentlige kilder til diffus lugt fra Hedegaard Agro eller fra

de havnerelaterede aktiviteter.

Støj fra Bates og Segezha
Nord for Stigsborgvej ligger et eksisterende industriområde, hvor to virksomheder har til huse i en

række sammenbyggede haller. Bates Cargo-Pak ApS producerer oppustelige sække, der anvendes

som luftpuder til sikring af gods under transport. Segezha producerer papirsække til affald,

byggematerialer, landbrugsprodukter mm. Virksomhederne er i drift døgnet rundt alle ugens

hverdage. Der forekommer lastvognskørel  til og fra området i forbindelse med tilkørsel af råvarer og

udkørsel af færdigvarer.

Støjforholdende omkring de to virksomheder er belyst med støjberegninger i 2007 på grundlag af

identifikation af væsentlige punktkiler (tekniske installationer ol.) og mobile støjkilder i form af blandt

andet lastbiltransport.
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Beregnet støj fra Bates 1,5 m. over terræn om dagen.

Beregnet støj fra Bates 1,5 m. over terræn om natten.
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Beregnet støj fra Segezha 10 m over terræn om dagen.

Beregnet støj fra Segezha 10 m over terræn om dagen.
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Det vurderes, at virksomhedernes drift ikke er ændret væsentligt siden 2007. Derfor antages

ovenstående at tegne et dækkende billede af den potentielle støjbelastning fra de to virksomheder

ind lokalplanens område.

Den beregnede støjbelastning ind på byggefelterne i lokalplanområdet og Stigsparken er til enhver

tid under 40 dB (A). De eksisterende erhvervsvirksomheder i industriområdet nord for Stigsborgvej

vurderes således ikke at udgøre en miljøbelastning og dermed begrænsning for byudvikling i form af

blandede boliger og erhverv samt rekreative formål i lokalplanområdet syd for Stigsborgvej. 
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Servitutter

Ejere og bygherrer er selv ansvarlige for overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for

bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er

tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx

dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger

og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsynings-

selskaber, der dækker det pågældende område.

Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende servitutter, som kan have betydning for

bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.

Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og

mangler i oversigten og på eventuelle kortbilag.

Matr.nr. 1ee, 1fs, 2f, 4bz, 4bæ, 301a, 301c, 307, 308, 309, 310, 311, 396b, 396c, Nørresundby

Markjorder

Tinglyst: 18.10.2004

Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Indhold: Omfatter et underjordisk elkabel. Fastslår bl.a. at der ikke må plantes større træer eller

etableres bygninger indenfor 2 m.

Påtaleberettiget: Aalborg Kommune, Elforsyningen

Realiseringen af lokalplanen forudsætter, at der kan opnås aftale om flytning af elkablet. 

Andre ledninger

Aalborg Vand A/S har en stor rørledning, som krydser lokalplanplanområdet, men som ikke er

tinglyst. Realiseringen af lokalplanen forudsætter, at denne vandledning flyttes.
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Bestemmelser

Lokalplanens bestemmelser er den juridiske del af lokalplanen, der bl.a. fastlægger rammerne for

områdets anvendelse, udstykning og bebyggelse. Bestemmelserne fastlægges i henhold til Lov om

planlægning.

Bestemmelserne er juridisk bindende overfor områdets ejere og brugere. Der må derfor ikke

etableres forhold, der er i strid med lokalplanen.

Der kan i nogle tilfælde meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen

ikke er i strid med de grundlæggende principper i lokalplanen.

Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er

altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål

1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
At området kan omdannes til en ny attraktiv og bæredygtig bydel med sin egen identitet i

overensstemmelse med visionen for Stigsborg Havnefront.

En tæt bystruktur, som er bygget op om en gridstruktur, hvor bebyggelsen har det klassiske

brokvarter som inspirationskilde, men med et ”twist” af variation og mangfoldighed i relation til

Limfjorden og en ny stor bypark.

Etablering af pladser, parker og promenader som ramme for et aktivt og mangfoldigt byliv for alle.

Offentlig adgang og rekreative forbindelser til og langs Limfjorden.

Adgang til de omgivende byområder og en vejstruktur med fordelingsveje med adgang til centralt

placerede parkeringsanlæg og lokalgader.

At der skabes en blandet bydel med boliger, offentlige institutioner og serviceerhverv, hvor

funktioner indpasses, så de understøtter det ønskede byliv, herunder en aktiv bygade og

havnefront. Udformningen af aktive og udadvendte stueeetager skal understøtte det ønskede

byliv.

At oplevelsen af en grøn by styrkes med principper for beplantning i byrum, på veje og gader, på

promenader samt grønne facader og grønne gårdrum. De ubebyggede arealer indrettes med

belægning, møblering, belysning og begrønning af forskellig art og skal give funktionelle,

varierede, oplevelsesrige og trygge muligheder for adgang, ophold og rekreation.

At forurening fra tidligere anvendelse håndteres hensigtsmæssigt og forsvarligt.

At bebyggelsens arkitektur henter inspiration i den klassiske by’s detaljering med klart opfattelige

vandrette skel, der markerer en base, en hovedfacade og et tag. Fastlagte byggefelter og

facadebestemmelser bidrager til at give bydelen en menneskelig skala og en arkitektonisk og

kvalitetsmæssig selvstændig identitet for bebyggelsen i området.

Kantzoner langs alle bygninger som overgange mellem bygning og byrum. Kantzonen skal

bidrage til oplevelsen af en varieret by, højne byrummets kvalitet og understøtte bylivet ved at

skabe plads til ophold og mødesteder langs bygningerne.
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2. Område- og zonestatus

2.1 Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.

Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,

umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
En mindre del af lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt

godkendte lokalplan overføres landzonearealet, som er vist med skravering på Kortbilag 1, til

byzone.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B, C, D, E, F og G, som vist på Kortbilag 2.
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3. Arealanvendelse

3.1 Anvendelse, delområde A
Delområdets hovedanvendelse er offentlige formål.

Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:

Uddannelsesinstitutioner

Daginstitutioner

Sundhedsinstitutioner

Kulturelle institutioner

Offentlig administration

Sports- og idrætsanlæg

Nærrekreativt område

Publikumsorienterede serviceerhverv  (restaurant o.l.)

Ad 3.1

Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og

mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.
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3.2 Anvendelse, delområde B
Delområdets hovedanvendelse er rekreative formål.

Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:

Større rekreativt område

Sports- og idrætsanlæg

Landskabstekniske anlæg

Ad 3.2

Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og

mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

3.3 Anvendelse, delområde C, E, F og G
Delområdets hovedanvendelse er blandet bolig- og erhvervsformål.
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Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:

Etageboligbebyggelse 

Tæt-lav boligbebyggelse 

Fællesanlæg

Kontor- og serviceerhverv 

Publikumsorienterede serviceerhverv (restaurant o.l.)

Nærrekreativt område 

Sports- og idrætsanlæg 

Ferie- og kongrescenter (hotel o.l.)

Uddannelsesinstitutioner

Sundhedsinstitutioner

Daginstitutioner

Døgninstitutioner

Kulturelle institutioner

Offentlig administration

Parkeringsanlæg 

Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-2, se Bilag 0.

Inden for delområde G må der ikke være følgende anvendelser så længe, at der er tung erhverv og

havneaktivtet på områderne vest for delområdet:

Etageboligbebyggelse 

Tæt-lav boligbebyggelse 

Daginstitutioner

Døgninstitutioner

Inden for delområde G gælder, at i forbindelse med en kommende lokalplan eller lokalplantillæg, der

giver mulighed for byggeri i over 7,5 meters højde på byggefelt B1 og B2, jf. Kortbilag 2, skal der

laves aftale om en overgangsordning med virksomheden/-erne vest for delområdet.

Ad 3.3

Det forventes, at delområderne vil bestå af overvejende boliger. 

Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og

mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

Det er støjgener fra Hedegaard Agro, der forhindrer anvendelsen af delområde G til miljøfølsomme

anvendelser. Læs mere i redegørelsen under "Anden lovgivning". 

Hele Stigsborg Havnefront-området er udpeget som et egentligt byomdannelsesområde i Aalborg

Kommuneplan. 

Et byomdannelsesområde er et område, som er udpeget i en kommuneplan, hvor anvendelsen af

bebyggelse og ubebyggede arealer til erhvervsformål, havneformål eller lignende aktiviteter skal
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ændres til boligformål, institutionsformål, centerformål, rekreative formål eller erhvervsformål, der er

forenelige med anvendelse til boligformål.

Formålet med et byomdannelsesområde er at give virksomhederne en reel mulighed for at fortsætte

med deres nuværende beliggenhed, forudsat de over en begrænset årrække kan reducere støjen

tilstrækkeligt.

Et af værktøjerne er en overgangsordning for støj, som gør det muligt at begynde på omdannelsen

på et tidspunkt, hvor der er stadig er et støjniveau, der overstiger de vejledende støjgrænser i

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” . Overgangsordningen går ud

på, at der kan laves lokalplaner, der tillader støjfølsom anvendelse af støjbelastede arealer i

byomdannelsesområder, når det kan sikres, at støjbelastningen bringes til ophør inden for en

begrænset overgangsperiode. Overgangsperioden må ikke væsentligt overstige 8 år efter det

tidspunkt, hvor den endelige lokalplan er offentliggjort. Det skal fremgå af lokalplanens redegørelse,

hvordan det sikres, at støjbelastningen bringes til ophør.

3.4 Anvendelse, delområde D
Delområdets hovedanvendelse er blandet bolig- og erhvervsformål.

Inden for delområdet må der være følgende, såfremt det er foreneligt med hovedanvendelsen:

Etageboligbebyggelse 

Tæt-lav boligbebyggelse 

Fællesanlæg

Kontor- og serviceerhverv 

Publikumsorienterede serviceerhverv (restaurant o.l.)

Nærrekreativt område 

Sports- og idrætsanlæg 

Ferie- og kongrescenter (hotel o.l.)

Uddannelsesinstitutioner

Sundhedsinstitutioner

Daginstitutioner

Døgninstitutioner

Kulturelle institutioner

Offentlig administration

Parkeringsanlæg 

Bydelscenter (butikker)

Der må kun etableres virksomhed inden for miljøklasse 1-2, se Bilag 0.

Det samlede bruttoetageareal til butikker er fastsat til maks. 5.000 m².

Den enkelte butik må ikke have et bruttoetageareal større end:

Dagligvarebutikker: 2.000 m²

Udvalgsvarebutikker 1.000 m²
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Ad 3.4

Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og

mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

Til den enkelte butik kan der hertil tillægges et areal på op til 200 m² til personalefaciliteter.

3.5 Publikumsorienteret anvendelse i stueetage
Langs facaderne markeret med "Publikumsorienteret anvendelse" på Kortbilag 2 skal mindst 50 %

af stueetagen anvendes til:

publikumsorienterede serviceerhverv, såsom butikker, restauranter, cafeer og lignende, 

udadvendte fritidsprægede og kulturelle funktioner, eller

udadvendte fællesanlæg og beboerfaciliteter.
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Princip for publikumsorienteret og udadvendt anvendelse i stueetagerne omkring de primære trafik- og

menneskestrømme.

Ad 3.5

Hensigten med bestemmelserne er at sikre intentionerne om et levende bykvarter præget af en høj

grad af udadvendte aktiviteter. 

Publikumsorienterede anvendelser henvender sig i særlig grad til den brede offentlighed og

medvirker til et levende og varieret bymiljø med oplevelsesrige facader og direkte publikumsadgang.

For at understøtte det ønskede byliv, stilles der i punkt 6.7 særlige krav til udformningen og

detaljeringen af aktive stueetager.
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3.6 Publikumsorienteret eller udadvendt anvendelse i stueetagen
Langs facaderne markeret med "Publikumsorienteret eller udadvendt anvendelse" på Kortbilag 2

skal mindst 50 % af stueetagen anvendes til:

publikumsorienterede serviceerhverv, såsom butikker, restauranter, cafeer og lignende, 

udadvendte fritidsprægede og kulturelle funktioner,

udadvendte fællesanlæg og beboerfaciliteter,

liberale erhverv, såsom advokat- og ejendomsmæglervirksomhed, forsikringskontorer, klinikker og

lignende, eller

udadvendte virksomheds- og institutionsfunktioner, såsom foyer, reception, udstillingslokaler,

showroom, kantine og lignende.

Ad 3.6

Udadvendte stueetager henvender sig både til offentligheden og de lokale og har kvaliteter som

transparente facadepartier, udstillingsvinduer og direkte publikumsadgang.

Udpegningen af udadvendt anvendelse i stueetagen for børn- og ungeuniverset (byggefelt B12

(Kortbilag 2)) er at sikre en bygning, som ikke "lukker sig om sig selv", men hvor der er en god

sammenhæng mellem inde- og udearealer. Den præcise udformning af bygningen fastlægges i en

ny lokalplan eller lokalplantillæg.

3.7 Boligstørrelser
Der skal etableres en blanding af boligstørrelser indenfor hvert byggefelt med boliger, så der sikres

boliger til en variation af målgrupper.

Ad 3.7

Som udgangspunkt skal hvert byggefelt indeholde et tilsvarende antal små, mellem og store boliger.

Der kan være særlige forhold, som gør, at der må ses bort fra dette fx:

Boliger for unge, ældre og personer med handicap samt socialt betingede bofællesskaber,

såfremt de opføres efter gældende lovgivning herom.

Særlige boformer med større fælleslokaler og -faciliteter til rådighed for beboerne, fx

bofællesskaber.

Bestemmelsen skal være med til at sikre boligtyper- og størrelser til en variation af

målgrupper; unge, enlige, småfamilier, storfamilier såvel som seniorer. Det kan fx være boliger med

rækkehuskvaliteter til familier eller mindre boliger for singler.

3.8 Fællesanlæg for boliger
Der skal etableres min. 1.500 m² fællesanlæg indenfor lokalplanens område.

Min. ½ af arealet til fællesanlæg skal være fælles for beboerne og brugere i hele bydelen og være

med til at gøre Stigsborg Havnefront til et attraktivt boligkvarter. Det kan fx være beboerlokaler,

fælles værksteder eller idræts-/motionsfaciliteter. Fællesanlæggene kan enten etableres som

selvstændige funktioner eller som en del af andre funktioner fx skole.
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Resten af fællesanlæggene skal etableres som faciliteter, der målretter sig mod beboerne på de

enkelte byggefelter fx orangeri, beboerhotel eller lignende.

Ad 3.8

Fællesanlæg kan med fordel etableres i stueetagen for bl.a. at skabe udadvendte anvendelser og

facader, jf. punkterne 3.5 og 3.6.

3.9 Ingen erhverv over boliger
Erhverv og institutioner må ikke placeres over etager med beboelse.

Der kan dog tillades restaurant på de øvre etager over boliger, såfremt der etableres adgangsforhold

til restauranten, som ikke generer boligerne unødigt, og at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser

overholdes.

Ad 3.9

Bestemmelsen er ikke til hinder for, at der i overliggende boliger kan udøves de former for liberale

erhverv, der umiddelbart er tilladt i boliger, fx lægepraksis, arkitekttegnestue og dagpleje, når der

ikke beskæftiges andre end boligens beboere, og når ejendommen som helhed ikke ændrer

karakter af bolig.

Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” med tillæg af

juli 2007.

3.10 Reservationer for byggefelt C1 og B5
Inden for byggefelt C1 (Kortbilag 3) skal der reserveres byggemulighed til et p-hus med plads til

mindst 575 biler.

Inden for byggefelt B5 (Kortbilag 3) skal der reserveres byggemulighed til et p-hus med plads til

mindst 450 biler.

Bilparkering til skoler og institutioner i området udløst af antallet af elever, børn, eller besøgende, jf.

punkt 8.14 Bilparkering, skal placeres i stueetagen. Parkering til ansatte kan etableres på øvrige

etager.

Indenfor enten byggefelt C1 eller B5 skal der etableres en nærgenbrugsstation fælles for

lokalplanområdet, og der skal reserveres areal til teknikrum for udbydere af digital infrastruktur.

P-husene skal kombineres med en eller flere bylivsskabende funktioner. Det kan

fx være beplantning, opholdsareal, legeplads, idrætsfaciliteter, eller en kombination heraf på siden

eller ovenpå p-huset.

Ad 3.10

Krav om parkering i stuetagen skal sikre en relativ nem parkeringsmulighed for forældre, der skal

aflevere deres børn i skole eller dagtilbud. Disse p-pladser bør etableres som korttidsparkering, og

kan med fordel etableres med dobbeltudnyttelse bl.a. i forhold til nærliggende butikker, jf. punkt 8.14

Bilparkering. Det betyder, at pladserne eksempelvis bruges af forældre om morgenen og

eftermiddagen og fx handlende resten af dagen.
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En nærgenbrugsstation kræver sædvanligvis et areal på ca. 400 m² og kan med fordel etableres i

stueetagen for at sikre åbne facader.

Eksempel på indpasning af nærgenbrugsstation i p-hus. P-hus Lüders, Nordhavnen, København.

Mølndalsvej (gaden vest for byggefelt C1) skal bygges som inden ibrugtagning af af p-hus på C1, da

p-huset får vejadgang fra Mølndalsvej, jf. punkt 8.1, og der findes eksisterende parkeringen i gaden,

jf. punkt 8.8.

3.11 Reservationer for byggefelt C8
Inden for byggefelt C8 (Kortbilag 3) skal der reserveres byggemulighed til et p-hus med plads til

mindst 375 biler.

Ad 3.11

Hvis det viser sig, når størstedelen af lokalplanens område er bebygget (min 80 %), at der ikke

bliver brug for p-hus på byggefelt C8, kan der laves et lokalplantillæg, som fjerner denne reservation

til p-hus.

3.12 Reservationer for byggefelt B11
Inden for byggefelt B11 (Kortbilag 3) skal der reserveres byggemulighed til mindst 1.800 m²

dagligvarebutik i stueetagen.
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4. Udstykning

4.1 Udstykning
Der kan gennemføres nødvendige eller hensigtsmæssige matrikulære forandringer (matrikulering,

udstykning, arealoverførsel og sammenlægning).

Udstykning skal ske efter følgende principper:

Bygninger/bebyggelser kan udstykkes som sokkelgrunde. Sokkelgrunde skal udstykkes således

at udenomsarealer, herunder kantzoner, terrasser og lignende samt mindre sekundære

bygninger, der alene benyttes af ejere/brugere af ejendommen, er omfattet.

Veje, stier og promenade kan udstykkes som én eller flere selvstændige ejendomme eller

offentlige vejarealer.

Fællesarealer og lignende kan udstykkes som én eller flere selvstændige ejendomme.

Ad 4.1

Bestemmelserne er ikke til hinder for, at veje kan overtages som offentlige i overensstemmelse med

vejlovgivningens bestemmelser.
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5. Bebyggelsens omfang og placering

5.1 Byggeretter og rummelighed
Lokalplanen giver byggeret til følgende antal etagemeter fordelt på de enkelte byggefelter, jf.

Kortbilag 2:

Byggefelt B6: Maks. 10.600 m²

Byggefelt B8: Maks. 7.200 m²

Byggefelt B17: Maks. 12.125 m² (eksisterende bebyggelse)

Byggefelt C3: Maks. 9.700 m²

Byggefelt C4: Maks. 10.900 m²

Der kan kun opføres lokalplanpligtigt byggeri på øvrige byggefelter/resten af lokalplanens område

efter vedtagelse af ny lokalplan eller lokalplantillæg med bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Udover de nævnte etagearealer kan der etableres tekniske anlæg og installationer samt depotrum,

hvis de integreres i en tagkonstruktion med hældning, jf. punkt 6.11 Tage.

Etageareal kan efter godkendelse fra Aalborg Kommune i begrænset omfang overføres til

nabobyggefelter på baggrund af arkitektoniske helhedsbetragtninger.

Ad 5.1

Lokalplanen fungerer som rammelokalplan for hele lokalplanens område. Læs mere herom i

afsnittet "Rammelokalplan og byggeretter" i redegørelsen.

Beregningen af byggeret følger beregningsreglerne i Bygningsreglementet, hvilket bl.a. betyder, at

åbne altaner og åbne tagterrasser ikke medregnes i etagearealet. Ligeledes kan der udover det

anførte etageareal, opføres sekundær bebyggelse til bilparkering, cykelparkering, depoter o. lign.

svarende til samlet 20 m² pr. bolig og 25% af etagearealet for anden anvendelse.
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5.2 Bebyggelsesplan
Bebyggelsesplanen fastlægges som angivet på Kortbilag 6. Ny bebyggelse skal placeres indenfor

de angivne byggefelter.

Udenfor byggefelterne må placeres mindre bygninger på op til 20 m², som understøtter den

rekreative brug af arealet.

Indenfor delområde A (Børn- og Ungeunivers) og delområde B (Stigsparken, 'Fjordpladsen'

mm.) fastlægges bebyggelsesstrukturen ved ny lokalplan eller lokalplantillæg.

Indenfor delområde C, D og E (Parkkvarteret) skal bebyggelse opføres

som sammensatte, varierede og åbne karréstrukturer. Bebyggelsen skal bygges til kant af

byggelinjen, jf. punkt 5.3, men med åbninger i strukturen og lavere gårdrumsbebyggelse i midten

af karréstruktureren. Inden for hvert byggefelt skal der etableres 2-3 åbninger af karréstrukturen på

mellem 6 m og 15 m. Bebyggelsesstrukturer i karréens indre skal opføres med henblik på at opdele

gårdrummet i mindre rum.

Indenfor delområde F og G (Havnekvarteret) skal bebyggelse opføres som lukkede karréer, som

bygges til kant af byggelinjen, jf. punkt 5.3. De sydligste karréer langs Limfjorden skal opføres som

U-formede karréer med åbning mod fjorden, og et lavt kanthus eller bebyggelse i U-et mod fjorden,

der afrunder bebyggelsen og skærmer gårdens liv.

Ovennævnte krav til bebyggelsesstruktur gælder ikke for de særlige bygninger markeret på

Kortbilag 6.

Ad 5.2

Der er fastsat bestemmelser om småbygninger og sekundære bygninger indenfor byggefelterne i

følgende bestemmelser:

På tag: 5.4 Bebyggelsens højde og dybde

I kantzone: 7.1 Kantzoner

I gårdrum: 7.2 Gårdrum
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Eksempel på åben karréstruktur. 

Formålet med at supplere randbebyggelsen med strukturer i karréens indre er at nytænke og

nedbryde den klassiske karréstruktur for derved at danne kvalitetsrige mindre gårdrum med

menneskelig skala.

Mod fordelingsveje og andre større veje ønskes en sluttet randbebyggelse med henblik på

afskærmning af opholdsarealer mod trafikstøj. Generelt skal mellemrum i bebyggelsesstrukturen

placeres under hensyntagen til, at trafikstøjen på karréens opholdsarealer ikke overstiger 58 dB, jf.

punkt 10.1.
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Eksempel på lukket karré og åben u-formet bebyggelse med kanthus mod fjorden.

5.3 Facade- og byggelinjer
Bebyggelse skal placeres med facade i byggelinjerne, som vist på Kortbilag 2. 

Bebyggelse må ikke gå udenfor byggelinjen ud i kantzonen.

Bebyggelse må indenfor hver enkelt facadestrækning punktvis trækkes indtil 3 m tilbage

fra byggelinjen således, at der etableres nicher, tilbagerykninger af facadepartier samt

hjørneafskæringer, der i samspil med kantzonen skaber områder for ophold, cykelparkering,

beplantning mm.

Ad 5.3

Formålet med facadebyggelinjen er at skabe veldefinerede gaderum omkring bebyggelsen.

Byggelinjerne er fastlagt på baggrund af bredderne på kantzonen, som varierer i bredde afhængig af

krav til funktioner i stueetagen, de omkringliggende byrum og orientering i forhold til sol og

verdenshjørnerne, jf. punkt 7.1.
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5.4 Bebyggelsens højde og dybde
Det maksimale etageantal fremgår af Kortbilag 6. "Dele af bygningen" skal forstås som maks. 50 %

af det markerede areal.

Etageantallene svarer til følgende maksimale bygningshøjder:

1 etage: 5 m

2 etager: 9 m

3 etager: 13 m

4 etager: 17 m

5 etager: 21 m

6 etager: 25 m

På tage med en hældning jf. punkt 6.11 kan der gives en tillæg til den maksimale bygningshøjde på

3 m.

På tage kan der etableres følgende, som ikke tæller med i ovennævnte maksimale etageantal:

Tagopbygning til brug for grønne tage, tagterrasser eller trappe- og elevatortårn.

Selvstændige småskala-bygninger, forudsat at de er maks. 3 m høje, maks. 50 m² pr. stk. og

maks. udgør 25 % af tagfladen pr. byggefeltskant.

Husdybden må for boliger ikke overstige 12 m eksklusiv påhængte altaner, dog 13 m langs
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Havnepromenaden (Kort-bilag 5). Husdybden må for erhverv ikke overstige 16 m.

Krav til husdybder gælder ikke for de særlige bebyggelser markeret på Kortbilag 6.

Ad 5.4

Småskala-bygninger på tage kan eksempelvis være orangeri, overdækkede altaner eller teknikhus.

§ 6.11 indeholder bestemmelser om udseendet på småskala-bygninger på tage. 

Småskala-bygninger er nyfortolkning af byens tårne, kupler og spir, og kan give en spændende

afslutning på bebyggelsen, hvis de opføres på egnede bygninger.

Der vil kunne dispenseres til en større husdybde i forbindelse med erhverv fx butik i stueplan, når

der etableres grønne opholdsarealer på etagedækket jf. punkt 7.2. I tilfælde, hvor brandredning fra

gårdsiden er nødvendig, skal gården og adgangen hertil indrettes i overensstemmelse med

brandvæsenets krav

5.5 Skiftende bebyggelseshøjder
Etagebebyggelse skal springe i højde mindst en gang pr. byggefeltskant.

Springet i bygningshøjden skal minimum være 3 m.

Krav til skiftede bebyggelseshøjder gælder ikke for de særlige bebyggelser markeret på Kortbilag 6.
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Princip for skift i bygningshøjde (og variation af typologier.)

Ad 5.5

Formålet med krav om etagespring i bebyggelsen er en visuel nedskalering af bebyggelsen og har

baggrund i et ønske om at undgå monotont blokbyggeri. Sammen med bestemmelser om

bygningernes ydre fremtræden betyder kravet om spring i bygningshøjden, at området bliver en

kompakt og sammensat bydel præget af varierede facader.

Eksempel på skift i etager. Havnehusene, Aarhus Ø. Luplau & Poulsen.

5.6 Terrænregulering
Der skal laves samlet terrænregulering af hele lokalplanens område, der sikrer at det fremtidige

terræn stiger jævnt fra eksisterende havnefronts kote (ca. 1,5 meter over daglig vande (DVR 90)) i

syd til ca. kote 6,0 meter over daglig vande (DVR 90) i lokalplanens nordlige ende.

Anlæg af veje skal sikre et jævnt fald på min. 5 ‰ mod Limfjorden, således at regnvand selv kan

løbe til fjorden.

Terrænregulering skal sikre en niveauforskel i overgangen mellem det bebyggede område

(delområde A, C, D, E, F) og parken (delområde B), så det bebyggede område ligger over

parken. Anlæg af Parkpromenaden (Kortbilag 5) skal desuden sikre, at der ikke kan løbe

overfladevand fra parken (delområde B) ind i det bebyggede område.

Den konkrete terrænregulering i delområde B (Stigsparken og kystfremrykningen) fastsættes i en ny

lokalplan eller et lokalplantillæg.

Ad 5.6

Terrænhævning er en del af løsningen ift. at undgå fremtidig kontaktrisiko mellem mennesker og den

forurenede jord fra Kemira. Formålet er også at sikre fremtidige bebyggelser mod risiko for
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oversvømmelser i forbindelse med stormflod og evt. fremtidige vandstandsstignigner i fjorden.

Endelig har også ønsket om at skabe mulighed for regnvandsløsninger på terræn med fald mod

fjorden været definerende for den planlagte kotering. 

Princip for fremtidige terræn i området.

5.7 Gulvkoter og indplacering i terræn
Gulvkoter for de enkelte bebyggelser fastlægges, som vist på Kortbilag 5, +/- 0,5 m, dog min 2,5 m

DVR. For boligbebyggelse med smalle kantzoner (under 2 m) tillades en højere gulvkote, jf. punkt

5.8.

Gulvkoten for kanthuse og lav bebyggelse langs Havnepromenaden (Kortbilag 5) skal følge koten

for Havnepromenaden, så der opstår niveaufri adgang fra Havnepromenaden. Disse bygninger skal

sikres mod oversvømmelse eller kunne tåle at blive oversvømmet.

Hvor der som følge af terrænregulering opstår terrænspring skal disse optages i bebyggelse.

Ad 5.7

Der vil flere steder uundgåeligt opstå terrænspring fx langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning

mod Stigsborgvej. Her vil der på delstrækninger være et terrænspring mellem den nødvendige kote i

lokalplanområdet og eksisterende terrænkote langs vejen. Dette skal løses ved, at bebyggelsen i

det nordligste byggefelt optager niveauspringet i bygningen, således at man i praksis vil opleve en

god sammenhæng mellem bebyggelse og vejkote.
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Eksempel på hvordan terrænspring kan optages i bygningskroppens stueetage. Men terrænspringet kan også løses på

andre måder, idet det fx skal afvejes ift. et evt. ønske om at undgå interne trapper i stuelejligheder.

5.8 Stueetagens gulvkote i forhold til terræn
I boligbebyggelse med smalle kantzoner (under 2 m), jf. punkt 7.1, skal gulvkoten ligge mellem 0,8

m og 1,0 m over kantzonens kote. Indgangspartier skal placeres i samme kote som kantzonen. Jf.

punkt 7.1. må smalle kantzoner ikke hæves over det omgivende terræn.

I boligbebyggelse med brede kantzoner (2 m og over), jf. punkt 7.1, skal stueetagens gulv placeres i

samme kote som kantzonen. Jf. punkt 7.1. må brede kantzoner hæves op til 40 cm over det

omgivende terræn. Hvor smalle kantzoner (under 2 m) møder brede kantzoner (2 m og over) (typisk

hjørner på bebyggelser) tillades en overgangsstrækning på maks. 30 m, hvor der gives mulighed for

at følge principperne for gulvkote langs smal kantzone.

I bebyggelse, hvor stueetagen indrettes til erhverv eller andre anvendelser end bolig, skal

stueetagens gulv placeres i samme kote som det omgivende terræn.

Langs Havnepromenaden (Kortbilag 5) skal gulvkoten for kanthuse og lav bebyggelse følge koten

for Havnepromenaden, så der opstår niveaufri adgang.

For bebyggelse i midten af byggefelter, dvs. ikke ud til en kantzone, skal stueetagens gulv placeres i

samme kote som det omgivende terræn.

Ad 5.8
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Princip for stueetager i terræn for erhverv og hævet for boliger ved smalle kantzoner.

Hensigten med bestemmelsen er blandt andet at beskytte boliger mod direkte indblik, ved at de er

hævet over terræn, som man kender det fra den klassiske by. Samtidig skal fodgængere ikke opleve

at træde ind i en "privatsfære", når man færdes langs de smalle kantzoner.

Hvor kantzonerne er brede, og der er længere mellem fortov/gangarealer og facade, placeres

boligerne derimod på terræn for at sikre beboerne en god og let overgang mellem inde- og

udearealer i kantzonen. 

For ikke at lave uhensigtsmæssige spring i gulvkoten, hvor bygninger går fra smal kantzone til bred

kantzone, tillades en overgangsstrækning på maks. 30 m. Dette vil fx betyde, at bygninger langs

Stigsborg Bygade får mulighed for en hævet gulvkote omkring hjørnet ind på den første del af

lokalvejen.

5.9 Placering og omfang af parkeringskældre
Der kan etableres hel eller delvis nedgravede parkeringskældre indenfor delområde G (Kortbilag 2)

forudsat:

at parkeringskælderen kan etableres på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde.

at overkanten af parkeringskælderen ikke overstiger 1,4 m over det omgivende terræn.

at overkanten af parkeringskælderen ikke overstiger 1,0 m over det omgivende terræn i

byggelinjen langs gaderum. Evt. terrænforskel skal optages i bygningen.

at parkeringskælderen ikke udgør en fysisk barriere mod offentlige byrum, vejarealer o.lign. men

at overgange etableres med skåninger, plateauer, trapper o.lign. samt begrønnes eller på anden

måde gives en attraktiv udformning.

Der kan kun etableres parkeringskældre i den øvrige del af lokalplanområdet, forudsat:

at etablering af hel eller delvis nedgravede parkeringskælder er mulig uden

grundvandsænkning på grund af den generelle terrænhævning, eller

at det kan sandsynliggøres, at en grundvandssænkning ikke medfører risiko for mobilisering af

grundvandsforurening.

Lokalplan 1-2-118Vedtaget

Side 105



Ad 5.9

Lokalplanen giver mulighed for at lave parkering i stueetagen under gårdrum i byggefelt B6, B8, B14

og B16, jf. punkt 8.14.

Principskitse for parkeringskælder langs Havnepromenaden.

Parkeringskælderens udstrækning afhænger af hvor langt, den graves ned.

P1 på den viste skitse er en halvt nedgravet kælder, som er rykket tilbage fra Havnepromenaden for

at sikre en harmonisk kotering og overgang mellem gårdrum ovenpå halvt nedgravet kælder og

Havnepromenaden. 

P2 er en fuldt nedgravet kælder, dvs. under kote 2,5 DVR, som principielt også kan laves uden for

byggefeltet. Dog skal det sikres, at gaderum og Havnepromenade fremstår som et

sammenhængende forløb med harmonisk kotering.

Fuldt nedgravede parkeringskældre kan etableres på tværs er flere byggefelter, så de går under

gaderum.

Lokalplanen tillader ikke permanent sænkning af grundvandet, jf. punkt 10.4, på grund af risiko for at

flytte på den eksisterende grundvandsforurening. Forholdene omkring forurening er uddybet i

lokalplanens redegørelse. I praksis betyder det, at der sandsynligvis ikke kan laves

parkeringskældre i størstedelen af lokalplanens område.

5.10 Særlige byggefelter
P-huse på byggefelt C1 og B5 (Kortbilag 6) skal opføres i min. 15 meter og maks. 20 meters højde.

Beplantning, opholdsareal, legeplads, idrætsfaciliteter, trappetårn og småskala-bygninger kan

etableres ovenpå p-hus udover ovennævnte maks. højder.

P-hus på byggefelt C8 må opføres i maks. 15 meters højde. 
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6. Bebyggelsens udseende

Bestemmelser for kantzoner findes i punkt 7.1. Kantzonen er overgangen mellem bygning og byrum.

Bestemmelserne 6.2 - 6.11 gælder ikke for de særlige bygninger, der er markeret på Kortbilag 6.

Der er særskilte bestemmelser for byggefelterne til p-huse i punkt 6.16.

Udseendet for børne- og ungeuniverset (byggefelt B12) fastlægges i ny lokalplan eller

lokalplantillæg, jf. punkt 5.1

6.1 Arkitektoniske principper
Nybyggeri skal have et højt arkitektonisk kvalitetsniveau og afspejle områdets unikke

beliggenhed ved Limfjorden og den kommende Stigsparken.

Bydelen skal som hovedindtryk fremstå som en ”teglby” med inspiration i det klassiske brokvarter.

Ad 6.1

Blandt andet sættes der fokus på, at der gennem formsprog og materialevalg sikres et godt visuelt

samspil ift. de landskabelige og blå og grønne kvaliteter ved fjorden og parken. 

6.2 Materialer
Min. 80 % af bebyggelsen indenfor hvert byggefelt skal fremstå med tegl som det primære

facademateriale.

På store teglfacader skal indarbejdes detaljering med variationer af forbandt, mønstermurværk,

fremspring, reces, tegl, fuge eller en kombination heraf.

Sten, træ, metal, glas og i begrænset omfang beton kan bruges som sekundære

facadematerialer. Betonelementer kan kun i særlige tilfælde indgå i en bygnings facadeudtryk,

såfremt materialet bruges aktivt som arkitektonisk virkemiddel og i samspil med andre og mere

stoflige materialer.

Ved valg af materialer skal der lægges vægt på materialernes stoflighed, patineringsevne og

holdbarhed.

De valgte materialer skal fremstå med deres naturlige farve og med materialets egen stoflighed. 

Der må ikke anvendes bly, kobber, zink eller andre materialer, som kan forurene regnvand, til

tagmaterialer eller tagrender, med mindre at der foretages en rensning af regnvandet inden udløb til

det fælles regnvandssystem.

Ad 6.2
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6.3 Farver
Farver skal holdes indenfor et farvespekter af rødlige, orangerøde, rødbrune eller gule nuancer samt

nuancer inden for jordfarveskalaen.

Farvemæssigt skal bebyggelse overvejende fremtræde i varme og/eller lyse farver. Mørke nuancer

kan bruges til bygningsdetaljer og mindre bygningsdele. Hvid kan ligeledes bruges til at fremhæve

bygningsdetaljer og overgange.

Tage, udsparinger og arkitektoniske elementer som vinduer, døre, altaner, karnapper kan være i

andre farver.

Bebyggelsen indenfor et byggefelt skal fremstå med samme grundfarve med en variation i

forskellige nuancer, som kan opnås ved skift i teglsten, materiale eller detaljering.

Grundfarven for et byggefelt skal adskille sig fra grundfarverne på nabobyggefelterne.

Ad 6.3

Placeringen tæt ved fjorden og en relativ høj og tæt bebyggelse gør det hensigtsmæssigt at

anvende lyse og varme farveskalaer.

Bestemmelsen skal desuden bl.a. understøtte en varieret byoplevelse, ved at skift i farve- og

materialeholdning adskiller byggefelterne fra hinanden.

6.4 Variation i boligudtryk
Bebyggelsen skal udformes, så forskellighed i boligtyper og boligstørrelser også afspejles i

arkitektonisk diversitet inden for byggefeltet.

Fx skal byrækkehuse arkitektonisk fremstå som rækkehuse og adskille sig fra etagebebyggelse med

skift i skala, rytme og markering af lodrette lejlighedsskel.

Ad 6.4

Bestemmelsen skal sikre, at arkitekturen er med til at understrege en mangfoldig bydel, der

tilbyder boligtyper til en variation af målgrupper.
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Eksempel, hvor overgang mellem etagebebyggelse og byrækkehuse markeres med skift i skala og rytme.

6.5 Facadeudtryk for 4-6 etagers bebyggelse
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Bebyggelsernes facader skal udføres med tydelige horisontale skift i facaden, hvor basen og "taget"

markeres.

Basen kan dække over stueetagen eller de to nederste etager. Basen skal markeres med tilbageryk

eller en kombination af skift i materiale, detaljering eller farve. Basen skal behandles særligt i forhold

til resten af bygningen med en højere detaljeringsgrad og/eller materialeskift, større vinduer eller

lignende.

Principper for hvordan basen (nederste etage eller to nederste etager) skal artikuleres ved tilbageryk, skift i materiale,

vinduesrytme mv. eller en kombination heraf.

"Taget" dækker over øverste etage eller de to øverste etager. "Taget" skal tydeligt markeres med

mindst et af følgende elementer:

Skift i konstruktion med ændret tagform, jf. punkt 6.11.

Fuld tilbagerykning af facaden på min. 2 m.

Punktvis tilbagerykning af min. 30% facaden på min. 2 m.

Skift i materiale.

Tydelig markering og detaljering af murkrone (ikke nødvendigvis hele ”taget”).

Principper for hvordan "taget" skal artikuleres ved tilbageryk (hel eller punktvis), skift i materiale, skift i tagform, eller en

kombination heraf. 

Ved åbninger i bebyggelsen skal facadeudtrykket skifte.

På facadestrækninger skal der arbejdes med vertikale skift i facaden, der markerer indgangspartier

eller "opgange". Vertikale skift kan markeres med skift i arkitektonisk udtryk, farve, materialitet eller

rytme.
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Tilbagetrækninger og moduleringer af bygningskroppen i form af for eksempel nicher og

indeliggende altaner skal følge facadens arkitektoniske principper.

Ad 6.5

Opdelingen af facader i base, midte og "tag" skal sikre et formsprog, som kendes fra den klassiske

by, og undgå bygninger med ens facadeudtryk fra top til bund. 

"Taget" skal i denne sammenhæng forstås som enten:

En tagkonstruktion i klassisk forstand (saddeltag, mansard mm.),

Nyfortolkninger heraf, eller

Selve tagetagen ved fladt tag.

Markeringen af taget kendes fra den historiske by og skal skabe sammenhæng i den sammensatte

bydel. Punkt 6.11 indeholder nærmere bestemmelser om bebyggelsens tage.

 

Eksempler på markering af base og "tag" med skift i materialer og detaljering.
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Eksempel på tilbagerykning af facaden i basen.

Eksempel på tydelig markering af murkronen på bebyggelse med fladt tag.

6.6 Facadeudtryk for 2-3 etagers bebyggelse
Som udgangspunkt skal "taget" (øverste etage) markeres ved tilbagerykning af facaden, enten helt

eller punktvis, skift i materiale, detaljering eller farve, ændret tagform eller en kombination af disse

elementer.
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Ved åbninger i bebyggelsen og skift i typologi skal facadeudtrykket skifte.

På lange facadestrækninger skal der arbejdes med vertikale skift i facaden. Vertikale skift kan

markeres med skift i arkitektonisk udtryk, farve, materialitet eller rytme.

6.7 Stueetagens facade
Udformningen af stueetagen skal ske i samspil med kantzonen, jf. punkt 7.1 Kantzoner.

Stueetagens facader markeret med "Publikumsorienteret anvendelse" eller "Publikumsorienteret

eller udadvendt anvendelse" på Kortbilag 2 skal gives en særlig arkitektonisk bearbejdning med en

høj grad af variation, detaljering og facadeforskydninger, og stueetagens facader skal udformes med

en stor del indgangspartier og transparente partier. Transparente partier skal være i klart glas og må

hverken helt eller delvist afblændes.

Stueetagens facader mod gaderum skal fremtræde i mindst 4 m højde for facader markeret med

"Publikumsorienteret anvendelse" eller "Publikumsorienteret eller udadvendt anvendelse" på

Kortbilag 2 samt facader, der vender ud til Havnepromanden eller Parkpromenaden (kortbilag 5).

Stueetagens facader langs Stigsborg Bygade (vejen a-g på Kortbilag 4) skal beplantes, så gadens

helhedsindtryk fremstår begrønnet. De grønne facader skal så vidt muligt etableres med klatrende

beplantning, der vokser fra terræn op af bygningerne. Facaderne kan dog også begrønnes i form af

hængende haver, hvor planterne gror i plantekasser og hænger ned ad facaderne, eller i form af

monterede grønne vægge, hvor beplantede kassetter eller jordplader monteres på facaderne med

egne vandingssystemer.

Facaderne kan beklædes med espaliers eller wiresystemer, der støtter og styrer planternes vækst.

Disse konstruktioner skal udføres i stål eller træ og harmonere med bebyggelsens og områdets

materialer og farver i øvrigt. Konstruktionerne skal endvidere udføres, så de passer til facadernes

udtryk og til de aktuelle planters måde at klatre på.

Ved facader, der skal begrønnes med planter, der plantes ved bygningens sokkel, skal der etableres

et plantebed med jord eller skeletjord på min. 1 m³ pr. facademeter. Bedet skal etableres, så

planterne får passende mængde vand eksempelvis ved et vandingssystem.

Ad 6.7

Hensigten med at stille supplerende krav til udformningen af aktive og udadvendte stueetager er at

understøtte det ønskede byliv med arkitektoniske virkemidler som en høj grad af variation,

detaljering og facadeforskydninger.
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Ekstra højde, reliefvirking i facaden samt store vinduesarealer ved udadvendt funktion.

Det er målet, at Stigsborg Bygade skal fremstå som et identitetsskabende grønt gaderum i den nye

bydel. Derfor skal alle stueetager begrønnes som et gennemgående karaktertræk fra nord til syd.
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Eksempel på en fuld begrønnet facade blandet med vinduespartier.

Forskellige måder at udføre facadebeplantning, planter fra jord op af væg, plantekassetter, planter på jordplade, planter

fra jord op af wire og planter fra kasser på dæk, de forskellige muligheder giver forskelligt udtryk og egner sig til

forskellige planter og facader. Illustration: Entasis

Bunden af facader, ikke mindst langs Stigsborg Bygade (vejen a-g på Kortbilag 4), skal kunne tåle

vand ifm. en skybrudsituation, jf. punkt 9.3 Regnvand.

6.8 Porte
Porte skal være i højformat, og højden skal min. være den fulde stueetage.
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Porte skal formgives og indrettes, så de døgnet rundt virker imødekommende og trygge at færdes i

og ved, bl.a. via belysning.

Princip for porte i højformat i fuld etagehøjde eller dobbelthøjde.

Ad 6.8

Høje porte er med til at sikre lys, luft og tryghed i portene.

"Den fulde stueetage" skal forstås som stueetagens højde fraregnet konstruktioner og nødvendig

isolering af 1. sal.

Der kan med fordel etableres andre funktioner, såsom depotrum eller overdækket cykelparkering i

forbindelse med porte.

Antallet og størrelse på porte ud til fordelingsveje skal nøje overvejes for at sikre gårdrummene mod

trafikstøj, jf. punkt 10.1.

6.9 Adgang og altangange
Adgang skal ske fra gaderum via egen indgang, gadedør eller trappeopgang. For bebyggelse i

midten i karréstrukturer skal adgang ske via egen indgang på terræn.

Indgangspartier, hovedadgangsdøre, private indgange mv. skal fremhæves arkitektonisk fx ved

tilbagerykninger, materiale- eller farveskift, eller indramninger.

Ved etageboligbebyggelse skal opgange følge facadens arkitektoniske principper og etableres med

adgang til både gade- og gårdside, herunder også hævede gårdrum. Hvis der er under 10 meter til

port eller anden passagemulighed mellem gade- og gårdside, kan adgangen fra gårdsiden

udelades.

 For 4-6 etagers bebyggelse gælder:

Altangange (både udvendige og indeliggende) skal være mindst 2,1 m bredde og have

opholdskvaliteter fx læ, sol, beplantning eller inventar til ophold. Værn skal fremstå integreret i

facaden eksempelvis som brystning i facadematerialet eller i materialer, som går igen i den øvrige

facade.

Udvendige altangange tillades mod både gadeside og gårdside ifm. indryk af facaden fra

pågældende etage og op.

Indeliggende altangange tillades mod gårdside forudsat, at der maks. etableres to altangange pr.
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opgang pr. etage, at hver altangang giver adgang til maks. tre boliger, og at altangange optager

maks. 50 % af hver facade. Altangange må ikke fremstå i rå beton. Indeliggende altangange skal

betragtes som moduleringer af bygningskroppen og skal følge facadens arkitektoniske principper.

Indeliggende altaner tillades at udkrage op til 0,5 m ud fra facaden.

For 2-3 etagers bebyggelse gælder:

Udvendige trapper til indgange på 1. sal eller altangange på 1. eller 2. sal tillades forudsat, at

trappen fremstår som en integreret del af bygningskroppen og arkitekturen.

Udvendige altangange på 1. eller 2. sal tillades forudsat, at de er mindst 2 m brede, har

opholdskvaliteter og fremstår som en integreret del af bygningskroppen og arkitekturen, fx indryk

af facade.

 

Eksempel på forskellige adgangssituationer med adgang fra terræn, via trappe til 1. sal og via bred altangang med

opholdskvaliteter på 2. sal.

Ad 6.9

Altangange må gerne konstrueres i beton, men der skal ske en efterbehandling, så altangangen

ikke fremstår i rå beton, men med en materialitet, struktur og stoflighed, der er tilpasset den øvrige

facade, og som understøtter opholdskvaliteter. Det kan fx gøres med inddækning eller

overfladebehandling med farve eller ornamentering.
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Eksempel på indeliggende altangange i et hjørne med forplade og glasværn, som matcher altanerne på byggeriet.

Altangange kan med fordel etableres i et hjørne i sammenhæng med en opgang for at udnytte elevatoradgang bedst

muligt.
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Eksempel på en altangang med zoner indrettet til ophold.

Eksempel på trappeløsninger, som er integreret i bygningen og arkitekturen.
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Princip for, hvordan der med fordel kan arbejdes med en kombination af forskellige adgangssystemer for at skabe en

variation. 

6.10 Altaner
Der skal som udgangspunkt etableres altaner til alle boliger fra 1. sal og op.

Der tillades ikke altaner i stueetagen. I stedet tillades en mindre platform i kantzonen med trappe til

terræn, jf. punkt 7.1 Kantzoner.

Der kan indpasses altaner i maks. 1/2 af facadens længde. Altanerne skal opsættes, så de

understøtter og respekterer den enkelte facades rytme.

Altaner må maks. udkrage 2 m fra bygningsfacaden. Der kan opnås større altandybder ved at

arbejde med helt eller delvist indeliggende altaner.

Etablering af altaner må ikke ske på bekostning af træer i gaderum. Der skal sikres en passende

afstand afhængig af træernes forventede fuldtudvoksede størrelse, jf. punkt 7.3. Som en

Lokalplan 1-2-118Vedtaget

Side 120



konsekvens heraf kan der være steder mod gaderum, hvor der kun tillades altaner med en mindre

dybde.

Altaner skal være indeliggende i facaden eller påhængte uden brug af forstærkende konstruktioner

på facaden eller understøttende konstruktioner fx bjælker eller søjler. Skråstag eller skråafstivning

tillades forudsat, at afstiver integreres i værn og fæstnes i mur under håndliste.

Altaner skal udformes som en del af facaden i materialitet og detaljering. For indeliggende altaner

kan værn til altaner udføres som murede brystninger. Påhængte altaner skal udføres i en let

konstruktion, der er tilpasset bygningens arkitektur. Værn på påhængte altaner skal fremstå åbne

eller transparente udført i enten glas, træ eller metal.

Altaner kan endvidere udføres med indbyggede plantekasser for at sikre et begrønnet udtryk.

Den ene side af altaner må etableres med indbliksskærm fx matteret glas eller gitter, der hindrer

direkte indkig. Indbliksskærme skal udformes, så de fremstår lette og enkle og i samme standard

som resten af altanen.

Undersiden af altaner må ikke fremstå i rå beton, men skal udføres i samme standard som facader.

Undersiden skal være i lyse farver eller i samme materiale som resten af altanen fx metal.

Særligt for facader mod havnefronten:

Langs Havnepromenaden (Kortbilag 5) skal min. 1/2 af altanarealet være indeliggende for at sikre

opholdskvalitet i en stor del af året.

Det skal sikres, at bygningsgavlene fremtræder med en lodret opdeling, dvs. en kombination af

altaner og regulær facade, hvor den regulære facade fylder min. 2 m i bredden.

Ad 6.10

Det blæser ofte langs Limfjorden. Man kan med fordel etablere en del af altanarealet indeliggende,

hvilket betyder, at altanen bygges ind i bebyggelsen. Det kan varieres, således hvert byggefelt

indeholder en kombination af helt indeliggende altaner, delvis indeliggende og påhængte altaner. 

Ved at sørge for, at en del af altanerne er indeliggende, dvs. mere skærmet for vind og vejr, kan de

bruges en større del af året end ellers. Dette gælder ikke mindst for altaner direkte ud til

fjorden. Ulempen er, at der ikke er så meget udsyn fra altanen samt at lysindfaldet i lejligheden ikke

er så kraftigt som på en frithængende altan. Facadeelementer mod havnefronten kan evt. fungere

som depotrum i relation til altanen. 
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Dæk på altaner må gerne konstrueres i beton, men der skal ske en efterbehandling, så altanen ikke

fremstår i rå beton, men med en materialitet, struktur og stoflighed, der er tilpasset den øvrige

facade. Det kan fx gøres med inddækning eller overfladebehandling med farve eller ornamentering.

Dette gælder ikke mindst undersiden af altanen, der er den side, som opleves af flest mennesker fra

gadeniveau.

6.11 Tage
Tage, herunder også tagflader ved tilbagetrukne etager, skal formgives og behandles i

sammenhæng med bygningens arkitektoniske idé.

Tage markeret med hældning på Kortbilag 7 skal have en hældning (saddeltag med en hældning på

min. 30°, tag med ensidigt fald på min. 20°, asymmetrisk tag, mansardtag eller københavnertag).

Derudover tillades flade tage kun, hvis de anvendes til ophold, begrønning eller solenergianlæg.

Selvstændige småskala-bygninger på taget, jf. punkt 5.4 Bebyggelsens højde og dybde, skal

indrykkes mindst 1,5 m fra facadelinjen, så de bryder med de underliggende etagers facadeplan.

Småskala-bygningernes arkitektoniske udtryk, farve og materialitet skal behandles i sammenhæng

med bygningens arkitektoniske idé.

Elevatortårne og trappehuse til tagterrasser skal udformes skulpturelt og beklædes således, at de

fremtræder som integrerede dele af bygningens arkitektur.

Der kan etableres tagterrasser med et tydeligt grønt præg. De skal som udgangspunkt etableres

som en del af de fælles opholdsarealer. Hvis tagterrasser går ud til facaden, skal de værnes, så

værnet fremstår integreret i facaden eksempelvis som brystning i facadematerialet eller i materialer,

som går igen i den øvrige facade. Værn, der adskiller sig fra facadens materialer eller udtryk, skal

trækkes tilbage fra facadelinjen, så det ikke er synligt fra gadeniveau. Ved begrønnede tagflader må

værn dog også begrønnes.

Begrønnede tage skal være hele tagets udstrækning med fx græs eller stenurter.

Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) kan opsættes på taget på bygninger på 4 etager eller
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mere, såfremt det sker under hensyntagen til bygningens arkitektur. Solenergianlæg skal integreres

i tagfladernes arkitektur eller udformes som selvstændige arkitektoniske

elementer. Solenergianlæg må ikke medføre blændingsgener og må ikke være synlige fra

gadeniveau. 

Ad 6.11

Krav om hældning på tage og mulighed for småskala-bygninger skal undgå, at bydelen kommer til at

bestå udelukkende af "klodser", men i stedet med mere spændende og varierede tagformer, som

understøtter karakteren af et klassisk brokvarter.

I konkrete tilfælde kan der efter godkendelse fra Aalborg Kommune tillades flade tage på baggrund

af arkitektoniske helhedsbetragtninger, forudsat at hovedindtrykket af bydelen stadigvæk er det

klassiske brokvarter.

Småskala-bygninger kan eksempelvis være orangeri, overdækkede altaner eller teknikhus.

Begrønning af tagflader kan bidrage til at give kvarteret et grønt udseende. Især på lave

bebyggelser med synlige tagflader ønskes der arbejdet med grønne tage.

Grønne tage sænker lufttemperaturen om sommeren, reducerer nedbrydningen af tagfladerne og

optager CO2. Begrønning kan ske på flere måder og hindrer ikke, at der kan etableres solceller

eller tagterrasser på tagfladen.
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Eksempel på kombination af tagterrasse og grønt tag.

6.12 Skiltning, flag, markiser mv.
Facadeskilte
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Skilte skal tilpasses, så de bliver en del af helheden og ikke dominerer andre dele af gadebilledet.

Skilte må ikke føres på tværs af skel mellem to ejendomme, selv om forretningen har lokaler i

begge ejendomme, eller på tværs af en ejendoms hovedopdeling.

Skiltenes størrelse skal tilpasses husets karakter, og de skal placeres sådan, at de sammen med

eventuelle facadeskilte på naboforretninger skaber en god balance i det samlede facadeudtryk. 

Skiltning over stueetagen skal begrænses til små skilte malet på ruden eller små skilte placeret

bag ruden.

Pladeskilte må ikke dække hele facaden. Der skal efterlades passende luft omkring skiltene, så

man kan se, at de sidder på en mur, og at huset har kontakt med jorden.

Skiltene må ikke dække døre, vinduer eller bygningsdetaljer som søjler, gesimser, ornamentik mv.

Massiv og dominerende tilklæbning, eller total blænding af forretningsvinduer, må ikke finde sted. 

Skilte skal fortælle kunden, hvad det er for en forretning. Reklamer for produkter og varer skal

underordne sig den øvrige skiltning.

Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer.

Udhængsskilte

Udhængsskilte skal tilpasses, så de bliver en del af helheden og ikke dominerer andre dele af

gadebilledet.

Der må kun sættes ét udhængsskilt op for hver forretning. Hvis forretningen er placeret på et

hjørne, kan der sættes to udhængsskilte op. Et til hver gadeside.

Udhængsskilte skal placeres inden for forretningens egen del af facaden og inden for den

naturlige afgrænsning af stueetagen. Afgrænsningen kan fx være et skift i facadeudformningen. 

Udhængsskilte må ikke være større end 0,5 m².

Udhængsskiltenes budskab må kun knytte sig til den forretning, hvor de er placeret.

Frihøjden under et udhængsskilt skal som udgangspunkt være mindst 2,8 m. Nogle steder kan en

mindre frihøjde tillades.

Belysning i og på udhængsskilte må ikke være til gene for færdsel og naboer. Lysskilte må ikke

virke blændende for trafikanter eller beboere i omkringliggende lejligheder.

Lysskilte

Lysskilte skal tilpasses, så de bliver en del af helheden og ikke dominerer andre dele af

gadebilledet.

Skrift og symbol skal som udgangspunkt være lyse og baggrunden mørk.

Lysskilte skal opsættes i overensstemmelse med bestemmelserne for facade- og udhængsskilte.

Lysskilte med løbende eller blinkende lys tillades ikke.

Spotlamper og armaturer til belysning af skilte skal være spinkle og udført i materialer eller farver,

der er neutrale i forhold til facaden, de opsættes på.

Lys fra spotlamper og armaturer skal være i hvide nuancer.

Lys fra skilte må ikke være til gene for trafikken eller personer, der opholder sig i eller ved

bygningen.

Øvrige skilte
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Der må kun opsættes henvisningsskilte i porte eller gennemgange, der fører fra gade til gård.

Gavlskilte og kunstnerisk udsmykning godkendes kun i de tilfælde, hvor gavlen eller facaden

vurderes at være særlig velegnet til formålet, og kun efter aftale med Aalborg Kommune.

Høje skilte gennem flere etager tillades kun til hoteller og butikcentre, og kun efter aftale med

Aalborg Kommune.

Permanente reklameflag og bannere tillades ikke, hverken på en facade eller på tværs af gaden.

Midlertidig facadeskiltning som fx juleudsmykning kan anbringes efter aftale med Aalborg

Kommune.

Skilte må ikke være til fare for forbipasserende ved fx at indeholde skarpe genstande eller åben

ild.

I butiksstrøg skal facaderne i stueetagen være henvendt mod publikum. Derfor må skilte, som

placeres inde i butikken, ikke have en størrelse, der i væsentlig grad hindrer indblik fra gaden.

Skilte i gaderum

Der må ikke placeres eller opstilles skilte på fortove.

I flexzonen mellem fortov og vejbane, jf. punkterne 8.5 og 8.7, må placeres et skilt ud for

forretningens egen facade. Skiltene må ikke være højere end 110 cm og ikke bredere end 70 cm.

Hver forretning må højst stille 1 skilt op.

Flag

Flag og lignende, herunder beachflag, må ikke opstilles eller placeres.

Der må ikke opsættes flagstænger som fast inventar.

Markiser, solafskærmning mv.

Markiser, solafskærmning og andet lignende facadeudstyr skal med hensyn til placering, omfang,

materialer, farver, skrifttyper og lignende indtænkes som en del af bygningens arkitektur og

karakter i bybilledet.

Der må ikke opsættes faste baldakiner.

Ad 6.12

For gode eksempler og referencebilleder henvises til Aalborg Kommunes "Brug Byen - Vejledning

for skilte, gader og pladser".

6.13 Tekniske anlæg
Tekniske anlæg og installationer skal så vidt muligt placeres inden for bygningens volumen.

Ventilationsanlæg må ikke placeres på bygningernes facader.

Anlæg og installationer placeret oven på tag skal udformes således, at de fremtræder som

integrerede dele af bygningens arkitektur.

Ad 6.13

Ventilationsanlæg må ikke placeres på facader, både af hensyn til arkitekturen, men også af hensyn
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til støjpåvirkninger til nabobebyggelser.

I et af p-husene er der reserveret areal til teknikrum for udbydere af digital infrastruktur, jf. punkt

3.11.

6.14 Sekundære bygninger og anlæg
Overflader og farver på sekundære bygninger og anlæg såsom cykel‐ og redskabsskure,

miljøstationer, mindre teknikbygninger o.l. samt bebyggelse i kantzone skal fremstå i lette materialer

og harmonere med bebyggelsen i øvrigt.

Sekundære bygninger, der etableres som en integreret del af hovedbygningen, fx i porte, skal have

samme materialeholdning som hovedbygningen.

6.15 Særligt for bebyggelse langs Havnepromenaden
For byggefelt B1, B3, B6 og B8 (langs Havnepromenaden (Kortbilag 5)) skal der laves en særlig

bearbejdning og placering af kanthuset, jf. § 5.2 Bebyggelsesplan, og bearbejdning af overgangen

mellem promenade og bebyggelse, der sikrer, at der ikke opstår støttemure og ubrudte trappeforløb

på over 1,4 m.

Derudover skal overgangen mellem promenade og bebyggelse/kantzone bearbejdes med

forskydninger og beplantning, som danner gode opholdsmuligheder.

Kanthusets arkitektur skal både relatere til placeringen ved vandet langs Havnepromenaden

(Kortbilag 5) og den øvrige bebyggelse, så der opstår en arkitektonisk sammenhæng.

6.16 Særlige bygninger (parkeringshuse)
Gælder for byggefelt B5, C1 og C8 (Kortbilag 6).

Parkeringshuse inkl. evt. erhverv i kombination hermed skal fremstå som samlede bygninger med

en særlig karakter.

Facadernes materialer og farver skal sammensættes, så de indgår i en samlet komposition.

Udformningen af facaderne skal ske i samspil med de tilstødende byrum og gader, og kun

begrænsede partier af facaderne må fremstå helt lukkede.

Facader skal have en detaljering, der nedbryder det store volumens skala, og der skal arbejdes med

aktive og/eller grønne facader.

Der skal som minimum etableres facadebeplantning i stueetagen.

Det skal sikres, at nabobebyggelsen ikke generes af lys fra billygter.

Ad 6.16

Parkeringshuse udgør en særlig bygningstype i kraft af deres funktion og må derfor gerne adskille

sig fra den øvrige bebyggelse.

Da der ikke nødvendigvis er behov for isolering eller dagslys i bygningen, men derimod for
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udluftning, kan facaderne være åbne.

Facaderne kan udformes mere frit end for andre bygningstyper, hvilket giver mulighed for at skabe

et helt særligt udtryk fx ved en fuldt dækkende begrønning af facaderne eller specielle

facademotiver. Facaderne kan også udformes, så de understøtter bestemte funktioner som fx en

klatrevæg eller en kunstnerisk udsmykning.

Byggefelterne tænkes opdelt, så parkeringshus kan kombineres med fx erhverv i den ene ende.

Dette kan bidrage til et varieret facadeforløb. 

Parkeringshus Lüders, Nordhavn, Købehavn. Eksempel på p-hus med aktive facader. På syd- og vestfacaderne er

monteret 40 plantekasser med 640 planter, og langs nord- og østfacaderne er der plantet klatreplanter, der over tid vil

begrønne P-huset. En ikonisk trappe fører op til Konditaget, hvor der er installeret legeredskaber, stativer og bænke, der

gør det muligt at lave træning og giver plads til ophold.
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Parkeringsgus Ejler Bille, Ørestad, København. Parkeringshusets facade er opført i cortenstål og teglsten i vekslende

mønstre og skala, hvilket giver forskellige lys- og skyggevirkninger i parkeringshuset. Langs facaden er plantet

slyngplanter, der med tiden vil begrønne husets facade. Indvendigt er parkeringshuset indrettet med så få søjler som

mulig, for derved at sikre maksimal overskuelighed. 
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7. Ubebyggede arealer

Grønne zoner og flexzoner langs bydelens gader er en del af de ubebyggede arealer, men er

beskrevet under de forskellige typer af gader, jf. punkterne 8.5 - 8.10.

Definitioner:

Kantzonen er overgangen mellem bygning og byrum, og skaber plads til ophold og mødesteder

langs bygningerne. Ved boliger fungerer smalle kantzoner son en halvprivat zone til ophold og

beplantning, mens kantzonen i forbindelse med publikumsorienterede funktioner typisk vil benyttes

til udeservering, vareudstilling eller tilsvarende funktioner, der understøtter bylivet. En bred kantzone

kan indrettes som forhave eller lignende. Punkt 7.1 omfatter uddybende bestemmelser for

kantzonen.

Gårdrum er de rum, der dannes i midten af byggefelterne som følge af bebyggelsesplanens struktur

med åbne og lukkede karréstrukturer. Gårdrum indrettes til beboerne indenfor det pågældende

byggefelt.

Byrum bruges som fællesbetegnelse for alle de offentlige rum. I punkterne 7.6 - 7.15 fastlægges

særlige bestemmelser for de udpegede pladser, parker og forløb.

7.1 Kantzoner
I forbindelse med nybyggeri skal der etableres kantzoner langs alle facader mod gaderum og byrum

med en minimumsbredde som angivet på Kortbilag 3.

Kantzoner skal udformes i samspil med stueetagens udtryk og facadeforskydninger, således at den

understøtter oplevelsen af byrummet og brugen af udearealet i tilknytning til facaden og stueetagens

funktion.

For smalle kantzoner (under 2 m) gælder:

Kantzonen må ikke:

Hæves over det omgivende terræn.

Hegnes.

Ved boliger: 

Kantzonen skal fremtræde med tydelig privat eller halvprivat karakter fx ved skift i belægning

eller markering med beplantning.

Som udgangspunkt skal alle boliger i stueetagen have direkte adgang til foranliggende

kantzone. Boliger i stuetagen med en gulvkote hævet over kantzonens kote skal have adgang

via en trappe eller platform med trappe. Etablering af værn på trappe og platform skal følge

principperne for altaner, jf. § 6.10.

Kantzonen skal fremstå med en variation af flere af følgende elementer:

Facadebeplantning og/eller plantehul til beplantning.

Skift i belægning.

Særlig detaljering i udformningen af stueetagens arkitektur.
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Indretning med løst eller fast inventar til ophold fx bænke eller plint.

Evt. andet løst inventar, der understøtter ophold og privatsfære fx planter i potter eller

kummer.

Ved butikker, caféer eller andre udadvendte anvendelser i stueetagen:

Kantzonen skal have en urban karakter og kan både have en permanent eller midlertidig

indretning.

Kantzonen skal fremstå med en variation af flere af følgende elementer:

Facadebeplantning.

Indgangsområder med åbne facader.

Opholdsmuligheder.

Indarbejdede udstillingsmontre.

Inventar for vareudstilling i byrummet.

Områder uden fast inventar til midlertidige formål.

Hvor kantzonen ikke har fast inventar, skal kantzonen markeres med belægningsskifte eller

ved anden bearbejdning af belægningen.

Ved erhverv og andre anvendelser, som ikke er udadvendte:

Kantzonen skal have permanent indretning. Karakteren skal variere efter omgivelserne.

Kantzonen skal fremstå med en variation af flere af følgende elementer:

Facadebeplantning.

Grønne elementer i plantekummer eller plantehuller.

Indgangsområder med åbne facader og siddemuligheder.

Vindafskærmende nicher med sol langs facaden indrettet til ophold fx i form af bænke.

Indarbejdet kunst.

Indarbejdede udstillingsmontre.
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Princip for smal kantzone ved bolig.
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Princip for smal kantzone ved cafe langs Stigsborg Bygade med flexzone, jf. punkt 8.5, ved siden af fortovet.

For brede kantzoner (2 m og over) gælder:

Der kan etableres depotrum, minidrivhuse og både almindelig og overdækket cykelparkering

indenfor kantzonen. Derudover må der ikke etableres bygninger. Hver sekundær bygning må

max. være 12 m², og sekundære bygninger må ikke sammenbygges. 

Der må ikke indrettes bilparkering indenfor kantzonen.

Kantzonen må omkranses af beplantning med en maks. højde på 1,1 m. Der skal vælges

blomstrende arter. For beplantning, der ikke er typiske hækplanter, skal vælges arter, der ikke på

sigt kræver fritrumsbeskæring.

Der må foretages terrænændringer ved at hæve kantzonens niveau med op til 40 cm over det

omgivende areal. Langs Havnepromenaden (Kortbilag 5) må kantzonen hæves op til 1,2 m over

Havnepromenaden.

Ved boliger:
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Kantzonen skal fremtræde med tydelig privat eller halvprivat karakter.

Kantzonen skal både fungere som "forhave" til boligen i stueetage og adgangsvej til enten

egen indgang eller trappeopgang til de øvrige etager.

Boliger i stueetagen med gulve i niveau med det omgivende terræn skal have udgange direkte

fra hver bolig til kantzonen.

Mindst 50 % af kantzonen skal etableres som beplantet flade fx græs eller bede. 

Mellem forhaver til boliger i stueetagen må der etableres levende hegn eller begrønnede faste

hegn i op til 2 meters højde fra facaden og ud til 50 % af kantzonens dybde. Evt. faste hegn

skal udføres i samme materiale inden for samme facadestrækning.

Ved erhverv og andre anvendelser:

Udformningen af kantzonen skal understøtte brugen af udearealet umiddelbart knyttet til

bygningens brug og aktiviteter fx udeservering, indgangsparti eller udstilling.

Kantzonen skal fremstå med en variation af flere af følgende elementer:

Facadebeplantning.

Grønne elementer i bede, plantekummer eller plantehuller.

Indgangsområder med åbne facader og siddemuligheder.

Vindafskærmende nicher med sol langs facaden indrettet til ophold fx i form af bænke.

Indarbejdet kunst.

Områder uden fast inventar til midlertidige formål.
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Princip for mellembred kantzone ved bolig.
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Princip for bred kantzone ved bolig i Parkkvarteret.
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Ad 7.1

Kantzonen er overgangen mellem bygning og byrum. Kantzonen skal bidrage til oplevelsen af en

varieret by, højne byrummets kvalitet, formidle ejerskab og understøtte bylivet ved at skabe plads til

ophold og mødesteder langs bygningerne.

I forbindelse med boliger eller andre private rum i stueetagen, understøtter kantzonen privatheden

ved at skabe distance mellem den private sfære og det offentlige byrum. Samtidig kan kantzonen

indrettes som en halvprivat zone til ophold og beplantning. En bred kantzone kan indrettes som

forhave og medvirke til at hindre indbliksgener i stueetagens opholds- eller arbejdsrum.

I forbindelse med publikumsorienterede funktioner vil der kunne være en åben kontakt mellem

bygning og byrum, fx ved at byrummets belægning er trukket helt frem til facaden. Her benyttes

kantzonen typisk til udeservering, vareudstilling eller tilsvarende funktioner, der understøtter bylivet. 
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Eksempel på smal kantzone ved bolig. Trappe og løst inventar i kantzonen danner et semi-privat uderum.
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Eksempel på smal kantzone med trapper, der trækkes frem fra facaden og skaber en semiprivat zone, som kan

indtages af beboerne. Amsterdam.

Eksempel på en smal kantzone ved en cafe, hvor inderum og uderum smelter sammen.
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Eksempel på grøn kantzone ved erhverv.

Eksempel på en bred kantzone, der er indrettet med siddeplads omkring indgangspartiet og beplantning ud for

beboelsen. Stockholm.
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Eksempel på grønne kantzoner langs boliger.

Eksempel på, hvordan brede kantzoner får forskellig karakter for hver bolig.
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Eksempel på brede kantzoner, hvor der også er plads til cykler.

7.2 Gårdrum / fælles opholdsarealer indenfor byggefelterne
Indenfor hvert byggefelt skal der etableres sammenhængende, grønt fælles opholdsareal svarende

til min. 1/4 af byggefeltets areal. Det sammenhængende fælles opholdsreal skal placeres i

gårdrummet, så der opnås en god solorientering og god vindkomfort.
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Princip for placering af opholdsarealer i forhold til god solorientering.

Derudover skal der så vidt muligt sikres opholdsarealer af privat karakter til den enkelte bolig i form

af enten altaner, tagterrasser eller "forhaver" i kantzone eller gårdrum.

Private opholdsarealer i gårdrum kan omkranses af beplantning eller levende hegn med en maks.

højde på 1,3 m. Der skal vælges blomstrende arter. For beplantning, der ikke er typiske hækplanter,

skal vælges arter, der ikke på sigt kræver fritrumsbeskæring. 

Gårdrum skal gives en markant grøn karakter med beplantning. Det fælles opholdsareal skal som

hovedindtryk være ubefæstede grønne arealer med frodig stedstypisk beplantning i flere lag i form

af træer, buske, klatreplanter, urter og græsser. Artsvalget skal varieres, jf. punkt 7.3, så der opnås
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en stor artsrigdom indenfor hvert gårdrum. Der skal plantes min. 1 stort træ pr. 500 m²

byggefeltsareal, rundet op til hele antal træer, jf. punkt 7.3.

I hævede gårdrum fx ovenpå parkering, skal jordopbygningen på parkeringsdækket kunne

understøtte et beplantet og grønt gårdrum med træer. Jordopbygningen, hvor der etableres

beplantning, skal over konstruktion etableres i overensstemmelse med kravene til vækstlaget for

beplantning på etagedæk eller tagterrasser i punkt 7.3. Der stilles samme krav til beplantning og

begrønning af hævede gårdrum som gårdrum på terræn. Der skal dog kun plantes min. 1

mellemstort træ pr. 500 m² byggefeltsareal, rundet op til hele antal træer, jf. punkt 7.3.

Gårdrum skal indrettes, så de indbyder til ophold, leg og aktivitet. Der må kun etableres bebyggelse

og anlæg, der indgår i den landskabelige udformning, og som understøtter arealernes rekreative

brug fx legehuse, overdækkede siddepladser, pavilloner og redskabsskure. Derudover kan der

etableres cykelparkering (både overdækket og almindelig) i forbindelse med åbninger i

bebyggelsen. Hver sekundær bygning må maks. være 40 m². Sekundære bygninger må kun

sammenbygges på baggrund af arkitektoniske helhedsbetragtninger, der bl.a. sikrer, at de ikke

fremstår som en visuel eller fysisk barriere mellem gård- og gaderum. 

Belægninger, belysning og inventar skal udformes på en måde, der medvirker til at give arealerne

værdi som grønne opholds- og legearealer.

Gårdrum skal indrettes, beplantes og koteres, så de kan lagre og forsinke regnvand ifm. skybrud.

Der må ikke indarbejdes regnvandsløsninger, som bidrager til opmagasinering eller forsinkelse af

hverdagsregn, jf. punkt 9.3 Regnvand.

Løsninger til lagring og forsinkelse ifm. skybrud må ikke designes således, at opholdsarealernes

opholdskvalitet og rekreative anvendelighed forringes væsentligt.

Ad 7.2
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Nærområdet til boliger i stueetagen bør disponeres som en privat havezone, som kan trække

boliglivet ud i gårdrummet.

Bebyggelse i karréens indre, jf. punkt 5.2, skal medvirke til at opdele karréen i mindre opholds- og
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aktivitetsrum med menneskelig skala.

Gårdrum bør som hovedregel friholdes for fritliggende depotrum, skure ol. I stedet kan der med

fordel etableres depotrum integreret i den enkelte bolig.

Der kan med fordel indpasses fælleshuse i tilknytning til gårdrummet, og gårdrummene bør indrettes

med opholdsmuligheder, små nyttehaver, legepladser o.l. med henblik på at understøtte fællesskab.

Eksempel på frodigt gårdrum med beplantning i flere lag.
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Eksempel på hævet gårdrum, som er begrønnet med buske og træer og arealer til ophold og leg.

7.3 Træer og beplantning
Træer og øvrig beplantning skal medvirke til at give området en kvalitativ og bymæssig identitet.

Artsvalget skal variere for at bidrage til biologisk mangfoldighed, klimasikring og oplevelsesmæssig

variation, rumligt, sanseligt og helårligt.

Langs veje og i gader skal etableres træer, hvis størrelse er tilpasset til gaderummets

dimensioner. Vejtræer skal egne sig til opstamning, og træart og fremtoning skal variere langs

gadeforløbet og bidrage til mangfoldighed og oplevelse.

Beplantningen på promenader og i byrum skal være robust og stemme overens med stedets brug

og karakter. Beplantningen skal blandt andet danne læ i forbindelse med opholdssteder og områder,

hvor der kan forekomme turbulens.

I Stigsparken (Kortbilag 5) må der ikke plantes træer og anden beplantning med dybtliggende

rødder, der trænger ned i det kapillarbrydende lag. Det skal sikres, at det øverste muldlag er tykt nok

til rodnettet for træer og anden beplantning, evt. med landskabstiltag med jordopbygning med ekstra

muldjord.

For træer plantet i fritliggende muldarealer, herunder plæner, gælder, at de skal plantes i åbne
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muldbede med minimum 2,5 m² bed pr. træ. Der må gerne tilføjes permeable, løse belægninger

eller beplantning som afdækning af åbent muldbed, herunder fx buske, stauder, flis og ikke-lerede

grustyper. 

For træer plantet i lukkede befæstelser, herunder vejarealer, eller på etagedæk gælder, at der som

minimum skal være 15 m² rodvenlig befæstelse pr. træ. Heraf skal mindst 2,5 m² omkring stammen

være åbent muldbed. 

For beplantning på etagedæk eller tagterrasser skal vækstlaget (substratdybden) være min. 1,5 m

hvor der plantes (små) træer, min. 0,5 m hvor der plantes buske og lav beplantning, min. 0,15 m

under urtevegetation og min. 0,07 m under sedumvegetation. For mellemstore træer og store buske

bør substratdybden være mere end minimumskravet.

Inden for træernes drypzoner må der ikke etableres anlæg eller foretages terrænregulering eller

udgravning, der væsentligt forringer træernes vækstvilkår. Herunder hører fx pålægning og

afgravning af jord, nye belægninger og jordkomprimering ved kørsel med tunge maskiner.
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Ad 7.3

Følgende definitioner anvendes i hele lokalplanen for størrelsen af træer:

Store træer er træarter, der naturligt vokser sig til en størrelse på over 15 meter i højden og

mindst 6 meter i bredden, herunder fx arter af Quercus, Fraxinus, Populus, Tilia og Acer.

Mellemstore træer vokser naturligt til en størrelse på ca. 8-15 meter i højden og 3-8 meter i

bredden, herunder er mange frugtbærende, fx arter af Malus, Prunus og Sorbus.

Små træer bliver sjældent over 7 meter i højden og 6 meter i bredden, herunder har flere arter en

mere eller mindre busket vækstform fx arter af Crataegus, Salix og Amelanchier.

For træer, som plantes i muldbede eller i rodvenligt bærelag, anbefales det, at plantehullet er mindst

1 m dybt, og at eksisterende råjord under plantehullet løsnes. Ved plantning af træer bør bedet være

mindst 1,5 m dybt, og overkant af bedet bør højst placeres 0,8 m over de befæstede arealer. Øvrig

beplantning på dæk bør have minimum 0,5 m muldlag.
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Anbefaling for etablering af træer langs veje og i gader.

Anbefaling for etablering af træer på promenader og befæstede byrum.

For at give træer de bedste vækstbetingelser og forhindre jordkomprimering bør de fremtidige

grønne arealer og træers vækstzoner beskyttes mod tung trafik, byggepladsetablering og

byggematerialeoplagring i nedrivnings- og anlægsperioder.

Der er fastlagt særskilte eller kvantitative bestemmelser for træer i følgende bestemmelser:

7.7 Byrum - Stigsparken

7.8 Byrum - 'Fjordpladsen'

7.9 Byrum - 'Skolepladsen'

7.11 Byrum - 'Grøn portal'

7.12 Byrum - Havnepromenade

7.13 Byrum - Parkpromenade

7.14 Byrum - Syresti-forbindelsen

7.15 Byrum - 'Grøn forbindelse langs Engvej'

8.5 Fordelingsveje

8.6 Lokalgader, shared space
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8.7 Lokalgader

8.9 Limfjordsvej

8.10 Stigsborgvej

7.4 Hegning og offentlig adgang
Byrum og gårdrum må ikke hegnes eller på anden måde afskærmes fx med låger, og de må ikke

forsynes med "adgang forbudt" skilte, så offentlighedens adgang hindres.

Der skal sikres offentlig adgang til legepladser, udearealer mv. ved offentlige institutioner udenfor

åbningstid.

Hegning tillades i begrænset form i følgende situationer:

Brede kantzoner, jf. mulighederne beskrevet i punkt 7.1.

Private opholdsarealer ("forhaver") i gårdrum, jf. mulighederne beskrevet i punkt 7.2.

Arealer til institutioner må hegnes med begrønnet hegn eller landskabsintegrerede løsninger, der

fungerer som hegn. Hegn skal være så lavt, som muligt.

7.5 Tilgængelighed
Byrum og gårdrum skal udformes således, at de er tilgængelige for alle og tilgodeser

bevægelseshæmmedes færdsel.

Opholds- og legemuligheder skal understøtte alle aldersgrupper. 

7.6 Byrumsstruktur
Der fastlægges en byrumsstruktur, som angivet på Kortbilag 5, med byrum i forskellige kategorier:

Bypark og byplads:

Stigsparken

'Fjordpladsen'

 Lokale byrum:

'Skolepladsen'

Henning Jensens Plads

'Grøn portal'

Mulighed for aktiviteter på taget af p-huse (fastsat bestemmelser herom i punkterne 3.11 og 5.10)

Forbindelser:

Havnepromenade

Parkpromenade

Lokalgader som shared space (fastsat bestemmelser herom i punkt 8.6)
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Syresti-forbindelsen

'Grøn forbindelse langs Engvej'

Der er i de følgende punkter fastlagt særlige bestemmelser for disse byrum.

Alle byrum skal udformes og indrettes efter en samlet plan, godkendt af Aalborg Kommune.

Struktur for byrum.

Ad 7.6

Byrumsnavne i anførselstegn er midlertidige.

Bypark og byplads er attraktive besøgsmål for borgere i hele byen og indeholder fx attraktioner,

bylivs- og kulturfunktioner, mødesteder, opholdssteder, muligheder for sport, rekreation og

legepladser for bydelen og naboområderne.
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Lokale byrum retter sig mod nærområdet, og dækker hverdagens behov for mødesteder,

legepladser, opholdspladser, bevægelse, uformel idræt mv. 

Promenader er sammenhængende offentligt tilgængelige arealer langs kaj og park.

Shared space gader er lege- og opholdsgader, hvor kørsel er tilladt, men gader er indrettet med

belægninger i ét niveau og med placering af enkelte parkeringspladser, beplantning, belysning og

andet inventar således, at biltrafikken dæmpes, og at færdsel foregår på de gåendes og de

cyklendes betingelser.

7.7 Byrum - Stigsparken
Stigsparken skal indrettes som bydelens rekreative samlingspunkt. Den skal være et offentligt

rekreativt område med muligheder for både aktiviteter, ophold, begivenheder mv., der skal bidrage til

at skabe en alsidig, arts- og oplevelsesrig moderne by- og landskabspark. 

Den del af parken, som er markeret på Kortbilag 5 med "Principiel placering af skolegård og

legeplads", skal indrettes, så den fungerer i sammenhæng med børne- og ungeuniverset. Den

præcise afgrænsning af skolegård og legeplads fastsættes i ny lokalplan.

Der skal laves en ny fremrykket kystlinje, og Stigsparkens terræn skal hæves og bearbejdes. Dels

for at indkapsle jordforureningen på arealet og muliggøre en anvendelse til park, dels for sikring mod

klimaforandringer bl.a. stigende grundvand.

Stigsparkens terrænmæssige bearbejdning skal skabe mulighed for at etablere områder til et bredt

spektrum af aktiviteter og anlæg. Herunder arealer til bl.a.:

Områder domineret af træer og anden beplantning, der understøtter flora og faunamæssig

biodiversitet, samt oplevelsen af årstidernes variation.

Beplantning der understøtter god opholdskomfort og rekreative oplevelser.

Forskellige aktiviteter, kunst, oplevelser og begivenheder fx skatepark, multibane, fælledareal,

scene mm.

Skolegård, udearealer og læringsrum for et kommende børne- og ungeunivers.

Midlertidige aktiviteter og begivenheder.

Der kan ikke etableres bebyggelse i Stigsparken, før der fastsættes nærmere bestemmelser herom i

selvstændig lokalplan eller lokalplantillæg, jf. punkt 5.2 Bebyggelsesplan. Tiltag til håndtering af

forurening herunder spunsning af kisaskedepot og kystfremrykning kan dog etableres.

Den eksisterende syrebeholder skal så vidt muligt bevares og integreres i parken.

Parken skal have en rolle som en kystnær by- og landskabspark med en bearbejdning af kystlinjens

forløb, der formidler stedets placering ved Limfjorden. Overgangen mellem parken og fjorden skal

gives en særlig karakter i form af den landskabelige bearbejdning og funktioner/oplevelser knyttet til

vandet. Der skal etableres flere adgange til vandfladen.

Parkens udformning skal bidrage til at skabe en god sammenhæng med og overgange til de
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planlagte byrum, ikke mindst ’Skolepladsen’ og Parkpromenaden i den bebyggede kant. Der skal

sikres en sammenhæng i beplantning for parken og skolegård/legepladsområdet.

Parken skal bidrage til at skabe visuel sammenhæng og forbindelser for biodiversitet og bløde

trafikanter på tværs af bydelen og til omkringliggende områder, hvorfor bl.a. cykel- og

gangstiforbindelser langs kysten og igennem parken skal sikres, jf. punkterne 8.12 og 8.13.

I parkens nordlige ende skal der reserveres areal til parkering til gæster, jf. punkt 8.14.

Ad 7.7

En del af Stigsparkens arealer skal designes som skolegård og læringsrum for børne- og

ungeuniverset i bydelen (integreret skole- og institution). Dvs. i skoletiden fungerer Stigsparken som

en del af skolens udearealer, legeplads mv., og om aftenen og i weekenden fungerer skolegård og

legeplads som en del af bydelens rekreative arealer.

Stigsparken bliver på sigt bindeled mellem to bykvarterer i bydelen (Etape 1 og Etape 3 af Stigsborg

Havnefront). Derfor skal der etableres gode forbindelser mellem disse.

7.8 Byrum - 'Fjordpladsen'
'Fjordpladsen' skal indrettes som bydelens aktive plads - et offentligt rekreativt område med

mulighed for ophold, events, koncerter mv. samtidig med at der skabes plads til aktiviteter knyttet til

vandet.

'Fjordpladsen' skal indrettes, så den fungerer i sammenhæng med det sammenhængende

promenadeforløb. Der skal etableres niveaufrie overgange.

Pladsen skal anlægges med en sammenhængende hård flade, der muliggør en fleksibel brug af

pladsen. Fladen skal udformes, så pladsen kan rumme større begivenheder og fx tilbyde strøm og

vand til skiftende installationer.

Der må ikke etableres forhold eller anlæg indenfor feltet markeret på Kortbilag 5, som forhindrer

eller væsentligt fordyrer en mulig kommende brolanding af en cykel- og gangbro.

Der skal etableres mindst én adgang til vandfladen. Adgangen kan etableres med trapper, ramper,

flydebroer eller lignende.

Der kan indarbejdes skybrudsløsninger på pladsen, herunder udformning af belægninger og

bearbejdning af pladsens terræn. Skybrudsløsninger skal så vidt muligt sammentænkes med andre

hensyn og/eller anlæg.

Der skal etableres rigeligt med offentlige, ikke-kommercielle opholdsmuligheder på pladsen.

Dele af pladsen må bruges til kommercielle formål, som fremmer et levende byliv fx udeservering.

Der må ikke opsættes faste hegn inden for området, heller ikke som indhegning af arealer med

udeservering.

Der skal etableres træer plantet i grupper i irregulær rytme og anden beplantning, der skaber læ og
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opholdszoner. Artsvalget for al beplantning skal være robust og stemme overens med byrummets

brug, skala, karakter og vækstvilkår. Træarterne skal i særdeleshed kunne trives på vindudsatte og

saltpåvirkede steder.

Det skal ved indretning af pladsen og tilrettelæggelse af beplantning sikres, at udsigten fra Stigsborg

Bygade (vejen a-g på Kortbilag 4) til Limfjorden fastholdes, selv når træer og buske er fuldt

udvoksede. 

Byrummet skal have en grundbelysning, der gør det trygt at færdes i - også i de sene aftentimer.

Byrummet kan lyssættes mere effektfuldt for at iscenesætte det om aftenen eller i vinterhalvåret.

Der kan etableres småbygninger og anlæg på pladsen med relation til vandaktiviteter fx opbevaring

af kajakker og vinterbadning samt toiletfaciliteter, såfremt de integreres i udformningen af pladsen.

Ad 7.8

Træerne giver byrummet en varieret rumlig karakter og formidler overgangen mellem havnefront og

park. Træerne forøger pladsens herlighedsværdi og kan markere afgrænsningen af bebyggelsens

private kantzone.

Eksempel på plads med store træer og gode opholdsmuligheder. Amsterdam.
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Ved design og indretning af 'Fjordpladsen' bør man drage erfaringer fra Aalborg Havnefront.

Eksempel på landskabelig bearbejdning med trapper ned til vandet, der kan fungere til ophold.

7.9 Byrum - 'Skolepladsen'
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'Skolepladsen' skal indrettes som en rekreativ plads, der både fungerer som transitplads

(ankomstareal til børne- og ungeunivers og stiforbindelse), offentlig opholdsrum og aktivitetsplads,

og som kan rumme aktiviteter knyttet til skolen. 

Pladsen skal anlægges med en sammenhængende, fast belægning, der løber fra facade til facade

og giver mulighed for, at skolen og evt. andre brugere i tilstødende stueetager kan trække ud på

pladsen ved arrangementer og skiftende installationer. Hvor der er mulighed for ophold, leg og

aktivitet, kan der arbejdes med bløde belægninger i for eksempel græs, træ eller andre materialer,

som understøtter ophold og aktivitet.

Pladsen må ikke bruges til kommercielle formål i skolens åbningstid.

Der skal sikres en attraktiv rekreativ stiforbindelse, som beskrevet i punkt 8.13 Rekreative

forbindelser, og en cykelsti, som beskrevet i punkt 8.12 Cykelforbindelser, henover pladsen.

Der skal opnås en høj grad af tryghed på pladsen ved at arbejde med belysning og gøre rummet

visuelt overskueligt. Herunder skal terrænbearbejdning og indretning af pladsen særligt medvirke til

at understøtte et overskueligt forløb langs den primære, øst-vestgående bevægelseslinje.

Dele af pladsen skal indrettes til cykelparkering, herunder overdækket

cykelparkering. Cykelparkering skal integreres i pladsen, så den medvirker til at understøtte

ovennævnte bevægelseslinjer.

I design af pladsen skal der skabes opholdsmuligheder med læ. Der skal fokuseres særligt på at

skærme for østen- og vestenvinden. Eventuelle vinddæmpende foranstaltninger skal integreres i

pladsens design og underordnes de markerede bevægelseslinjer og opholdszoner.

Der skal etableres en sammenhængende identitetsskabende beplantning for 'Skolepladsen' og

Syresti-forbindelsen. Denne beplantning skal bidrage til at sikre oplevelsen af en grøn plads. Som

udgangspunkt skal beplantningen bestå af en variation af primært større arter af træer og

buske, suppleret med blomstrende beplantning i varierende højde.

'Skolepladsens' udformning skal bidrage til at skabe en god sammenhæng og overgang til

Stigsparken og områderne til børne- og ungeuniversets skolegårds og legeområder (principiel

markering på Kortbilag 5.)

Belysningen på pladsen skal understøtte rummets brug og give en tryg færdsel. Pladsen kan

desuden lyssættes mere kunstnerisk for at iscenesætte byrum og børn- og ungeunivers.

Ad 7.9

Hensyn til mobilitet, logistik, æstetik, aktiviteter og rekreative kvaliteter skal forenes i designet af

'Skolepladsen'.

I skoletiden skal 'Skolepladsen' kunne rumme leg og aktivitet knyttet til børn- og ungeuniverset fx løb

på løbehjul og udstillinger. Pladsen skal dog betragtes som et byrum for hele bydelen, der fungerer

på alle tider af døgnet.

Der kan derfor med fordel arbejdes med at mixe funktionaliteter - fx at cykelparkering “pakkes ind” i
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beplantning, leg og opholdsmuligheder.

Eksempel på identitetsgivende beplantning.
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Vandrenden fra Parkpromenaden, jf. punkt 7.12, kan enten føres under pladsen eller indrettes som skulpturelt lege- og

læringselement ved 'Skolepladsen'.

7.10 Byrum - Henning Jensens Plads
Henning Jensens Plads skal indrettes som bydelens primære plads ved parken, der fungerer som

mødested og opholdsareal.

Pladsen skal anlægges som en del af det samlede promenadeforløb. Derudover skal der anlægges

en cykelforbindelse over pladsen, som beskrevet i punkt 8.12 Cykelforbindelser og vist på Kortbilag

4. 

Pladsen skal have fast belægning, hvor der er cykelsti og kørespor.

I pladsens design skal indtænkes en særlig attraktion i form af en unik beplantning, kunstværk og

lignende.

Der skal etableres offentlige, ikke-kommercielle opholdsmuligheder på pladsen.

Dele af pladsen må bruges til kommercielle formål, som fremmer et levende byliv fx udeservering.

Der må ikke opsættes faste hegn inden for området, heller ikke som indhegning af arealer med

udeservering.

Belysningen på pladsen skal understøtte rummets grønne og/eller kunstneriske fremtoning.

Ad 7.10

Pladsen er en hyldest til ”fodboldenglen” - den lokale fodboldhelt Henning Jensen. Det er tanken, at

der opføres en skulptur af Henning Jensen i et rum af karaktergivende træer, som samtidig udgør en

pause på promenadestrækningen.
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Eksempel på udeservering i kombination med skyggegivende træer.

7.11 Byrum - 'Grøn portal'
'Grøn portal' skal indrettes som et begrønnet byrum, der både fungerer som en grøn ankomst til

Stigsborg-området, og mødested for lokale.

Byrummet skal være frodigt og anlægges med en tæt struktur af store træer, jf. punkt 7.3

Under træerne skal der etableres opholdsmuligheder.

Der kan etableres cykelparkering under træerne, forudsat at byrummet stadig fremstår grønt, og at

cykelparkeringen ikke er en barriere for ophold og færdsel.

Belysningen på pladsen skal understøtte rummets brug, give en tryg færdsel og medvirke til at

skabe en særlig poetisk stemning.

Ad 7.11
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Eksempel på en tæt og sammenhængende træstruktur.

Eksempel på anderledes opholdsmuligheder i "en skov".
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Eksempel på særlig og identitetsskabende belysning i kombination med trædække.

7.12 Byrum - Havnepromenade
Havnepromenaden skal indrettes til bymæssige funktioner, rekreation, kontakt til vandet, ophold og

bevægelse.

Havnepromenaden skal anlægges som en del af et sammenhængende promenadeforløb.

Promenaden skal være et færdselsareal, der indrettes til gående og cyklister uden biltrafik.

Der må ikke etableres forhold eller anlæg indenfor feltet markeret på Kortbilag 5, som forhindrer,

eller væsentlig fordyrer, en mulig kommende brolanding af en cykel- og gangbro.

Promenaden indrettes med et profil tilpasset den enkelte kajstrækning med varierende bredde, dog
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min. 6 m mellem kajkant og kantzone.

Havnepromenaden skal anlægges med fast belægning fx asfalt, beton eller tegl. Hvor der er

mulighed for ophold og aktivitet, kan der arbejdes med bløde belægninger i for eksempel græs, træ

eller andre materialer, som understøtter ophold og aktivitet.

Der skal anlægges en sammenhængende gangzone i min. 2 m bredde og en sammenhængende

cykelzone i min. 3 m bredde. Gang- og cykelzonerne skal være tydeligt markerede, så de fremstår

adskilte. Derudover skal de anlægges, så de kan fungere som brandvej.

Havnepromenaden anlægges i eksisterende kote for kajen (ca. 1,5 m DVR), og ligger således under

bygningernes kantzoner. Ved 'Fjordpladsen' skal koten stige, således havnepromenaden møder

Stigsborg Bygade (vejen a-g på Kortbilag 4) i niveau. Der er mulighed for at lave terrænreguleringer

og landskabelig bearbejdning af promenaden.

Overgangen mellem promenade og kantzone skal bearbejdes med forskydninger og beplantning,

som danner gode opholdsmuligheder.

Derudover skal der etableres rigeligt med offentlige, ikke-kommercielle opholdsmuligheder til

fx picnic, småspil, sociale møder og anden rekreation.

Der skal etableres mindst én adgang til vandfladen. Adgangen kan etableres med trapper, ramper

og flydebroer.

Der skal etableres træer plantet i grupper i irregulær rytme og anden beplantning, der skaber læ og

opholdszoner. Artsvalget for al beplantning skal være robust og stemme overens med byrummets

brug, skala, karakter og vækstvilkår. Træarterne skal i særdeleshed kunne trives på vindudsatte og

saltpåvirkede steder.

Der kan indarbejdes skybrudsløsninger og lokal håndtering af regnvand på promenaden, forudsat at

det sammentænkes med beplantning og anden begrønning.

Byrummet skal have en grundbelysning, der gør det trygt at færdes i - også i de sene aftentimer.

Belysning skal medvirke til at øge sikkerheden ved havnebassinet. Ud over grundbelysningen kan

der lyssættes mere kunstnerisk for at iscenesætte byrummet og vandspejlet om aftenen eller i

vinterhalvåret.

Der må ikke opsættes hegn eller etableres bygninger på havnepromenaden.
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Princip for indretning af Havnepromenaden med opholdsmuligheder og grønt overgang til kantzone med siddemulighed.

Ad 7.12

Lokalplan 1-2-118Vedtaget

Side 165



Eksempel på træer plantet i grupper med borde og stole og med landskabselement i baggrunden.

Eksempel på landskabselementer og hårdfør beplantning.
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Eksempel på en markant grøn havnepromenade med opholdslommer.

Eksempel på landskabelig og grøn bearbejdning af terrænforskel fx overgang mellem kantzone og promenade.
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7.13 Byrum - Parkpromenade
Parkpromenaden skal indrettes til uformelt ophold, bevægelse og aktivitet i samspil med parken.

Parkpromenaden skal anlægges som en del af et sammenhængende promenadeforløb.

Promenaden skal være et færdselsareal, der indrettes til gående og cyklister uden

biltrafik. Promenaden skal indrettes, så den kan fungere som brandvej.

Promenadens bredde skal variere og være afhængig af den tilstødende funktion og beplantning,

dog min. 8 m mellem park og kantzone. På udvalgte strækninger skal park og promenade tænkes

sammen med udvidelser for at sikre plads til aktiviteter og faste installationer. 

Parkpromenaden skal anlægges med varierende belægninger, herunder grus, beton, tegl og træ. 

Langs hele Parkpromenaden skal der etableres en vandrende, som adskiller promenaden fra

kantzonen, og som kan fungere til afledning af regnvand, jf. punkt 9.3. Der må etableres en lav

støttemur på max. 1 m som afgrænsning af vandrenden, som markerer afgrænsningen af

kantzonen. Der skal sikres passager på tværs af vandrenden, både ved gader og kantzoner.

Vandrenden og evt. støttemur skal begrønnes.

Parkpromenadens kote skal følge de tilstødende byggefelter og således ligge over niveauet for

parken. Der er mulighed for at lave terrænreguleringer og landskabelig bearbejdning af

promenaden, men det skal sikres, at vandrenden kan anlægges med et jævnt fald på min. 5 ‰ mod

fjorden, således at regnvand selv kan løbe til fjorden.

Overgangen mellem promenade og park skal bearbejdes med forskydninger og beplantning, som

danner gode opholdsmuligheder.

Derudover skal der etableres rigeligt med offentlige, ikke-kommercielle opholdsmuligheder.

Der kan etableres mindre afgrænsede områder til cykelparkering.

Der skal etableres beplantning på promenaden, som relaterer sig til beplantningen i parken på det

pågældende sted.

Byrummet skal have en grundbelysning, der gør det trygt at færdes i - også i de sene aftentimer.

Derudover kan der laves belysning, som markerer promenadekanten. Lamper skal opsættes, så de,

foruden at belyse promenadens belægning, også markerer adgangsveje og stier. Herudover skal

opholds- og samlingssteder sikres en vis belysning.

Der må ikke opsættes hegn eller etableres bygninger på havnepromenaden.
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Princip for indretning af Parkpromenaden med vandrende til regnvand mod kantzone og enten landskabelig eller

trappeovergang til park.

Snit af Parkpromenaden. Kantzonens afgrænsning kan markeres med en støttemur og rende, som løber i hele

promenadens udstrækning mod fjorden.

Ad 7.13
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Illustration af hvordan Parkpromenaden kan komme til at se ud.

Parkpromenaden skal som hovedprincip anlægges som en bilfri gang- og cykelforbindelse.

Det er nødvendigt at tillade ærindekørsel med lastbiler på en mindre del af Parkpromenaden mellem

punkterne l-m på Kortbilag 5, da der ikke er vendemulighed for lastbiler i alle lokalgader. Læs mere i

punkt 8.3 Vejspærringer.

Promenaden skal anlægges med varierende bredde, funktion og beplantning, afhængig af om den

knytter sig til boligliv, caféliv, ophold eller leg og større zoner som fx ved børne- og ungeuniverset.

Promenaden kan således ændre karakter fra et grusbelagt og grønt forløb præget af boligliv og

sammenhæng med naturen i parken til at blive mere bymæssig med fast belægning fx i mødet

mellem skole, park og fjord.
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Eksempel på kostede betonfliser, hvor træbeplantningen fra de omkringliggende arealer "vandrer ind" på gangarealet.
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Eksempel på en landskabelig bearbejdning af terrænspring.

Eksempel på grøn vandrende/kanal til afledning af regnvand med træbroer. 

7.14 Byrum - Syresti-forbindelsen
Syresti-forbindelsen skal indrettes som et grønt areal med leg, ophold og stiforløb for både områdets

beboere og forbipasserende.

Syresti-forbindelsen skal udlægges som vist i princippet på Kortbilag 5, men kan etableres med

varierende bredder, snoede forløb og afvekslende indtryk, dog min. 14 m bred. 

Forbindelsen skal anlægges som videreførsel af "ramblaen" i boligområdet vest for. For at sikre

bevægelser skal der være tydelig visuel og fysisk kontakt herimellem.

Der skal sikres en rekreativ stiforbindelse, som beskrevet i punkt 8.13 Rekreative forbindelser, og en

cykelsti, som beskrevet i punkt 8.12 Cykelforbindelser, henover området.

Stiforbindelser skal anlægges med fast belægning fx asfalt, beton eller tegl. Resten skal anlægges

med bløde belægninger i for eksempel græs, træ eller andre materialer, som understøtter ophold og

aktivitet.

Der er mulighed for at lave terrænreguleringer og landskabelig bearbejdning af Syresti-forbindelsen.

Der kan indarbejdes skybrudsløsninger og lokal håndtering af regnvand på Syresti-forbindelsen,

forudsat at det sammentænkes med tilstødende beplantning.
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Der må ikke opsættes hegn eller etableres bygninger.

Ramblaen skal indrettes med zoner, der indbyder til ophold, leg og aktiviteter.

Der skal etableres en sammenhængende identitetsskabende beplantning for 'Skolepladsen' og

Syresti-forbindelsen. Som udgangspunkt skal beplantningen bestå af variation af primært

større arter af træer og buske, suppleret med blomstrende beplantning i varierende højde. For hver

løbende 50 m forbindelse skal der plantes min. 10 træer.

Byrummet skal have en grundbelysning, der gør det trygt at færdes i - også i de sene aftentimer. 

Ad 7.14

Eksempel på stiforløb med tegl som belægning, hvor der er en glidende overgang mellem sti og græsarealer.
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Eksempel på lege- og aktivitetsområder ved siden af en sti.

7.15 Byrum - 'Grøn forbindelse langs Engvej'
Den grønne forbindelse langs Engvej skal indrettes som et grønt areal med ophold og stiforløb for

både områdets beboere og forbipasserende.

Arealet skal fremstå som et ubefæstet, frodigt og naturpræget forløb med naturligt hjemmehørende

træer, buske og urter.

Der skal sikres en rekreativ stiforbindelse, som beskrevet i punkt 8.13 Rekreative forbindelser,

henover området.

Ad 7.15

Arealet fungerer som en grøn buffer til Engvej og er en del af en sammenhængende stiforbindelse

langs Engvej.

7.16 Udendørs oplag
Oplagring må ikke ske uden for bygninger eller særligt afskærmede arealer.
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8. Veje, stier og parkering

Lokalplanens byrum er en del af forbindelserne i bydelen, - ikke mindst Havnepromenaden og

Parkpromenaden, som der er fastsat bestemmelser om i punkterne 7.11 og 7.12.

Definitioner:

Kantzonen er overgangen mellem bygning og byrum og skaber plads til ophold og mødesteder

langs bygningerne. Ved boliger fungerer smalle kantzoner som en halvprivat zone til ophold og

beplantning, mens kantzonen i forbindelse med publikumsorienterede funktioner typisk vil benyttes

til udeservering, vareudstilling eller tilsvarende funktioner, der understøtter bylivet. En bred kantzone

kan indrettes som forhave eller lignende. Punkt 7.1 omfatter uddybende bestemmelser for

kantzonen.

Flexzonen er et areal, der ligger i vejarealet mellem fortov og kørebane/cykelsti. Afhængig af

gadetype, jf. punkterne 8.5 - 8.10, er zonen tiltænkt ophold, udeservering mm., korttidsparkering,

cykelparkering, træbeplantning og grønne regnbede.

Grøn zone er et areal langs fordelingsvejene (Stigsborg Bygade og Stigsborg Brygge), jf. punkt 8.5,

og shared space lokalgaderne, jf. punkt 8.6, hvor der lægges særligt vægt på etablering af vejtræer

og grønne regnbede.

8.1 Vejadgang
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Engvej og Nordre Havnegade, som vist på Kortbilag 4.

Der skal ved skiltning og evt. fysiske anlæg sikres, at Limfjordsvej ikke bruges som vejadgang til

området. Dog må Limfjordsvej bruges som vejadgang for evt. busrute.

Byggefelt C5 skal have vejadgang via Stigsborgvej, som vist på Kortbilag 4.

De øvrige byggefelter skal have vejadgang fra nærmeste lokalgade, med mindre andet er vist på

Kortbilag 4. I så fald skal vejadgang til det enkelte byggefelt sikres, som vist på Kortbilag 4.

Ad 8.1

Det kan overvejes at lade bilister forlade området og det nærliggende p-hus (byggefelt C1) via

Limfjordsvej.

8.2 Veje
Fordelings- og lokalveje skal anlægges, som vist i princippet på Kortbilag 4.

Ved projektering af kryds d og f på Kortbilag 4 og fordelingsveje skal der sikres tilstrækkeligt

manøvrerum, så en 13,7 m bus kan svinge om hjørnet henholdsvis mod nord og vest.

Dimensioneringskravet til øvrige veje og kryds er 12 m lastbil.

Varelevering til dagligvarebutikker skal foregå på egen grund indenfor det enkelte byggefelt. Adgang

til grunden skal ske ved forlæns kørsel ind og forlæns ud.

Ad 8.2
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Med "i princippet" menes, at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige

vejprojekt.

Der vil i forbindelse med godkendelse af vejanlæg blive stillet krav om en trafiksikkerhedsrevision.

8.3 Vejspærringer
Ved de punkter, som er markeret med "Vejspærring" på Kortbilag 4, skal der ved skiltning og fysisk

indretning fx indsnævring, beplantning eller pullerter sikres, at biler og lastbiler ikke må passere.

Cykler skal kunne passere uhindret, og redningskøretøjer skal kunne passere.

Ved de punkter, som er markeret med "Vejspærring (lastbil)" på Kortbilag 4, skal der ved skiltning

sikres, at lastbiler ikke må passere.

Ved de punkter, som er markeret med "Vejspærring (ærindekørsel tilladt)" på Kortbilag 4, skal der

gives mulighed for, at renovationsbiler, flyttebiler og andre med lignende ærinde kan passere. I

tilknytning til Parkpromenaden, jf. punkt 7.13 Byrum – Parkpromenade, skal der etableres

passagemulighed mellem l og m på Kortbilag 4 for lastbiler og andre køretøjer, der ikke kan vende i

den tilstødende lokalgade.

Fælles for de tre typer af vejspærringer gælder, at de præcise placeringer og vilkår fastsættes i

forbindelse med vejprojektet.

Ved punktet n på Kortbilag 4 skal der etableres en vendemulighed på byggefelt C3 eller C4 for

lastbiler og andre køretøjer, der ikke kan vende i lokalgaden.

Ad 8.3

Bestemmelsen skal sikre, at der ikke opstår blinde gader, hvor biler og ikke mindst lastbiler ikke kan

vende. Konsekvensen er, at der opstår enkelte gader, som vil være bilfrie, og som derfor kan få en

mere rekreativ karakter.

For at undgå bakkende lastbiler er det nødvendigt at etablere en passagemulighed for

renovationsbiler og lignende med et ærinde mellem l-m på Kortbilag 4 i relation til Parkpromenaden,

da der ikke er plads til at vende en lastbil i lokalgaderne. Der bør placeres en fysisk spærring eller

tilsvarende på denne strækning, der sikrer, at det ikke bliver en "genvej" for almindelige biler.

Vejspærringerne kommer i praksis til at være afgørende for, hvordan bl.a. den nedgrave

affaldsløsninger kan placeres, jf. punkt 9.4 Affald.

Der tillades ikke bilkørsel på den nordligste lokalgade mellem byggefelt C4 og C5, da denne ligger

for tæt på krydset ved Engvej.

8.4 Ensretning
Ved de punkter, som er markeret med" Ensretning periodevis" på Kortbilag 4, skal der ved skiltning

og evt. fysisk indretning sikres, at biler, lastbiler mv. kun må køre i én retning i et tidsrum omkring

start på skoledagen. 

Indretning og projektering af vejstrækningen mellem disse punkter skal sikre, at den kørebane, som
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ligger tættest på byggefelt B12 (børn- og ungeunivers), kan bruges som afsætningsbane (Kiss &

goodbye). 

Der skal sikres en afsætningsstrækning på min. 150 m. 

Der er ikke mulighed for at lave afsætning ud for den brede krydsningsmulighed ved e på Kortbilag 4

(hvor Syrestien krydser Stigsborg Bygade), jf. punkt 8.5

Ad 8.4

Syd for Limfjordsvej ensrettes Stigsborg Bygade for biler fra nord mod syd i morgentimerne for at

udnytte den ene kørebane fleksibelt som et trafiksikkert afsætningsareal til skolebørnene. Den

konkrete periode aftales ved vejmyndigheden.

Skiltning kan enten laves statisk eller dynamisk. Der kan med fordel arbejdes med at synliggøre

afsætningsmuligheden i den venstre vognbane i belægningen fx med dioder, som tænder og slukker

for at gøre det let for trafikanter at vide, hvor man må holde og sætte af, eller anvendelse af

alternativt ITS-udstyr.
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Princip for ensretning og afsætning ved børn- og ungeunivers. Det kan være nødvendigt at etablere afsætning i

sidegaderne, hvis ikke der er plads nok langs Stigsborg Bygade.

8.5 Fordelingsveje (Stigsborg Bygade og Stigsborg Brygge)
Etablering af Stigsborg Bygade (vejen a-g på Kortbilag 4), forlængelsen af Stigsborg Brygge (vejen

f-j) og ombygning af Stigsborg Brygge i det omfang, som er nødvendigt, skal anlægges efter disse

principper:
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Stigsborg Bygade skal ses som en sammenhængende gade fra a-g (Kortbilag 4), hvor denne vil

være primær vej i alle kryds. I alle kryds etableres gennemført fortov og cykelsti. Ved projektering af

kryds d skal der tages hensyn til bustrafik.

Kørebane og cykelstier:

Kørebane: min. 5,8 m bred, dog 6,25 m på strækningen a-d (nord for Limfjordsvej.)

Cykelsti i hver side: min. 2,4 m bred.

Belægning på kørebane skal udformes med henblik på maksimal støjreduktion.

Trafiksikkerhed:

Kørebane og grøn zone skal løbende skifte side i vejudlægget, som vist i nedenstående

principskitse, så det sikres, at der ikke opstår lige vejstrækninger på mere end 200 m.

Ved sidevejstilslutninger skal der sikres mulighed for, at cyklister og fodgænger kan komme over

på modsatte side af vejen til cykelsti/fortov.

Der skal etableres en krydsningshelle eller lignende mellem c og d på Kortbilag 4, således der er

sikker krydsningsmulighed for beboere/brugere af p-huset på byggefelt C1.

Ved e på Kortbilag 4 (hvor Syrestien krydser Stigsborg Bygade) skal der anlægges en min. 15 m

bred krydsningsmulighed med midterhelle, hvor der tages hensyn til fremkommeligheden for

krydsende trafikanter.

Ved b, c, i og j på Kortbilag 4 (omkring p-husene med meget trafik) og ved d og f (større

sideveje) skal cykelstierne henholdsvis nord-syd og vest-øst etableres uden grøn zone (rabat)

mellem cykelsti og kørebane. Ved disse punkter skal den grønne zone ligge i modsatte side af
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gaden eller på indersiden af cykelstien.
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Princip for hvordan kørebane og grøn zone skifter side. Skiftet optages i henholdsvis den grønne zone og flexzonen.

Fortove:

Fortov i hver side: 2,0 m brede.

Fortove anlægges som kostede betonfliser.

Der kan etableres espalier over fortovet fra facade/kantzone til flexzonen, forudsat at det bidrager

til, at gaderummet fremstår begrønnet.

Grøn zone:

Langs kørebanen skal der etableres en grøn zone med en bredde på min. 2,3 m. Den grønne

zone indsnævres og skifter side, når kørebanen skifter side, som vist i ovenstående principskitse.

Den grønne zone skal være medvirkende til, at gaderummet fremstår begrønnet.

I den grønne zone skal der etableres regnbede med beplantning til rensning af vejvand svarende

til 8 % af vejarealet.

Der skal plantes et stort vejtræ i den grønne zone for min. hver 7. m vejstrækning som et

gennemsnit. Træer skal plantes min. 1 m fra kørebanekant og i overensstemmelse med

bestemmelserne i punkt 7.3.

Den grønne zone skal designes og indrettes således, at beplantning i regnbede er salttolerant, og

vejtræer skånes mest muligt for saltpåvirket overfladevand i vinterhalvåret.

I den grønne zone skal der reserveres areal til etablering af nedgravede affaldsløsninger, jf.

punkt 9.4.

I den grønne zone kan etableres et mindre antal p-pladser til korttidsparkering, forudsat at de

etableres med græsarmering eller anden grøn flade og er forenelig med andre hensyn. På

vejstrækningen a-d (Kortbilag 4) kan der etableres max. 9 p-pladser, på vejstrækningen d-g max.

9 p-pladser og på vejstrækningen f-l max. 9 p-pladser.

Flexzone:

I den ene side skal der mellem fortov og cykelsti etableres flexzone med en bredde på min. 2,3

m. Flexzonen indsnævres og skifter side, når kørebane og grøn zone skifter side, som vist i

ovenstående principskitse.

Anvendelse og indretning af flexzonen skal tilpasses de funktioner, som er i stuetagen i

nærmeste bebyggelse.

Flexzonen kan anvendes til en blanding af beplantning, cykelparkering, udeservering og

opholdsarealer.

Størstedelen af flexzonen skal bestå af beplantning, og flexzonen skal være medvirkende til, at

gaderummet fremstår grønt.

 Skybrud:

Stigsborg Bygade (vejen a-g på Kortbilag 4) skal designes, indrettes og projekteres, så gaden

fungerer som skybrudsvej, der hurtigst muligt leder regnvand fra skybrud til Limfjorden med

minimale materielle skader til følge.
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og ved d og f (større sideveje) 

Ad 8.5

Stigsborg Bygade har samlet set en bredde på ca. 21,5 m mellem bygningsfacaderne inkl.

kantzoner.

Fordelingsveje forventes etableret som 40 km/t veje. 

Vejen er bredere nord for Limfjordsvej for at sikre plads til busser.

Eksempel på fortov i kostede betonfliser, grusbelagte zoner og regnbede.
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Eksempel på cykelparkering, træklodser med siddemuligheder og træer i flexzone.

8.6 Lokalgader, shared space
Etablering af gader markeret med "Lokalgader, shared space" på Kortbilag 4 skal anlægges efter

disse principper:
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Generelt:

Lokalgaden anlægges som opholds- og legeområde efter færdselslovens bestemmelser.

Det samlede gaderum (shared space + grøn zone) skal være min. 9 m bred.

Fortove fra Stigsborg Bygade (vejen a-g på Kortbilag 4) skal trækkes om hjørnet og gå min. 5 m

ind på lokalgaden, som vist i nedenstående principskitse.

Lokalgadens afslutning mod Parkpromenaden (Kortbilag 5) skal markeres med et grønt areal

med overkørselsmulighed, som vist på nedenstående principskitse.

Der skal være en vendemulighed for biler på lokalgaden fx i en parkeringslomme.

Gaden skal indrettes, så der bliver en strækning, hvor lastbiler lovligt kan holde.

Belysning skal medvirke til at understrege lokalgadens karakter. Den maksimale mastehøjde er 4

m med evt. udlægsarm. Belysning må ikke blænde.
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Principskitse for etablering af lokalgader som shared space.

Shared space:

Der skal anlægges et ca. 5,5 m bredt shared space med mulighed for at indsnævre arealet ned til

3,5 m på dele af strækningen. 

Det skal sikres, at to biler kan passere hinanden i starten af gaden for at undgå opstuvning på

fordelingsveje.

Belægningen på færdselsarealet skal være tegl.

Grøn zone:

På begge sider af færdselsarealet skal der etableres grønne zoner, som udgør den resterende

del af gaderummet.

I den grønne zone skal der etableres regnbede med beplantning til rensning af vejvand svarende

til 8 % af vejarealet.

Der skal plantes et vejtræ for min. hver 6. m vejstrækning som et gennemsnit. Træer skal plantes

min. 0,5 m fra kørebanekant og i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 7.3.

Den grønne zone skal designes og indrettes således, at beplantning i regnbede er salttolerant, og

vejtræer skånes mest muligt for saltpåvirket overfladevand i vinterhalvåret.

Der skal sikres passager gennem den grønne zone til de private kantzoner og indgange, som vist

i nedenstående principskitse.

I den grønne zone skal der reserveres areal til etablering af nedgravede affaldsløsninger, jf. punkt

9.4.

I den grønne zone kan etableres et mindre antal p-pladser til korttidsparkering og cykelparkering,

forudsat at de etableres med græsarmering eller anden grøn flade og er forenelig med andre

hensyn, dog max. 2 p-pladser pr. 50 m gade.

Ad 8.6

Der er ca. 15 m mellem facaderne, når shared space, grønne zoner og brede kantzoner lægges

sammen.
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Med belægning i tegl, og ved at indsnævre færdselsarealet punktvis, signaleres, at biltrafik skal

tilpasse sig leg og de gående og cyklisters færden i gaden.

Eksempel på belægning i tegl.
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Princip for passage mellem færdselsareal og kantzone.

8.7 Lokalgader
Etablering af gader markeret med "Lokalgader" på Kortbilag 4 skal anlægges efter disse principper:
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Generelt:

Det samlede gaderum skal være min. 13,4 -13,9 m (se bredde på kørebane nedenfor).

I lokalgader, som ender i Havnepromenaden (Kortbilag 5), skal der for enden af gaden mod

fjorden etableres regnbede med beplantning til rensning af vejvand svarende til min. 5 % af

vejarealet.

Belysning skal medvirke til at understrege lokalgadens karakter. Den maksimale mastehøjde er 4

m med evt. udlægsarm. Belysning må ikke blænde.

Lokalplan 1-2-118Vedtaget

Side 189



Principskitse for etablering af lokalgader. Her vist med smalle kantzoner i begge sider.

Kørebane:

Min. 5,0 - 5,5 m bred afhængig af den konkrete placering og de lokale trafikale forhold
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Fortove:

Fortov i hver side: min. 2,0 m brede.

Fortove anlægges som kostede betonfliser.

Der kan etableres espalier over fortovet fra facade/kantzone til flexzonen, forudsat at det bidrager

til, at gaderummet fremstår begrønnet.

Flexzone:

Mellem kørebane og fortove i begge sider anlægges en flexzone i min. 2,2 m bredde.

Anvendelse og indretning af flexzonen skal tilpasses de funktioner, som er i stuetagen i

nærmeste bebyggelse.

I flexzonen skal der reserveres areal til etablering af nedgravede affaldsløsninger, jf. punkt 9.4.

Flexzonen kan anvendes til en blanding af beplantning, cykelparkering, udeservering og

opholdsarealer.

Der kan desuden etableres et mindre antal p-pladser til korttidsparkering, forudsat at de etableres

med græsarmering eller anden grøn flade og er forenelig med andre hensyn, dog max. 2

p-pladser pr. 50 m gade.

Størstedelen af flexzonen skal bestå af beplantning, og flexzonen skal være medvirkende til, at

gaderummet fremstår begrønnet.

Der skal plantes et vejtræ for min. hver 6. m vejstrækning som et gennemsnit. Træer skal plantes

min. 0,5 m fra kørebanekant og i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 7.3.

Ad 8.7
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Eksempler på disponering af flexzonen til bilparkering, cykelparkering og beplantning.

8.8 Lokalgader tilpasset
Etablering af gader markeret med "Lokalgader tilpasset" på Kortbilag 4 skal som udgangspunkt

anlægges efter samme principper som enten  punkt 8.6 Lokalgader, shared space eller 8.7

Lokalgader, men skal tilpasses efter kommunens anvisninger.

Ad 8.8

For gaden mellem C4 og C5 er udfordringen, at der ikke kan opnås vejtilslutning til bygaden (vejen

a-g på Kortbilag 4). Der kommer således ingen biltrafik på denne gade, men muligvis en del

cykeltrafik. Men gaden bør anlægges efter de samme principper for materialer, beplantning mv. som

beskrevet i punkt 8.6 Lokalgader, shared space.

For gaden mellem byggefelt B6 og B17 er udfordringen bl.a. en eksisterende rampe til kælder og

ventilationsanlæg ved den kommunale administrationsbygning. Det betyder, at der skal laves
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tilpasninger i dette gaderum, som givetvis får karakter af et byrum med bl.a.

cykelparkering. Samtidigt er det vigtigt at sikre strækningen som en cykelforbindelse, da en evt.

fremtidig cykel- og gangbro over fjorden kommer til at ligge umiddelbart i forlængelse af gaden mod

syd.

For gaden vest for C1 (Mølndalsvej) er udfordringen bl.a. eksisterende parkering i gaden, som skal

flyttes. Derudover kommer gaden til at ligge mellem et nyt p-hus og gammel boligbebyggelse,

hvorfor der skal laves tilpasninger af vejprofilet. Mølndalsvej skal bygges som inden ibrugtagning af

af p-hus, da p-huset får vejadgang fra Mølndalsvej, jf. punkt 8.1.

8.9 Limfjordsvej
Forlængelse og ombygning af Limfjordsvej i det omfang, som er nødvendigt, skal anlægges efter

disse principper:

Det samlede gaderum skal være min. 13,4 m.

Fortov i hver side: min. 2 m brede.

8.10 Stigsborgvej
Der skal inden for lokalplanens område reserveres et vejudlæg omkring Stigsborgvej på 18,1 m.

Terrænregulering i området må ikke forhindre udvidelse af vejen.

Forlængelse og ombygning af Stigsborgvej, i det omfang som er nødvendigt, skal anlægges efter

disse principper:

Kørebane: min. 6,25 m bred.

Cykelsti i hver side: min. 2,4 m brede

Fortov i hver side: min. 2 m brede.

I den ene side skal etableres en grøn zone med en bredde på min. 3 m. Den grønne zone skal

være medvirkende til, at gaderummet fremstår grønt.

Der skal plantes et stort vejtræ i den grønne zone for min. hver 7. m vejstrækning som et

gennemsnit. Træer skal plantes min. 1 m fra kørebanekant og i overensstemmelse med

bestemmelserne i § 7.3.

8.11 Busstoppesteder
Der skal reserveres plads til et busstoppested i den vestlige side af Stigsborg Bygade (vejen a-g),

som vist på Kortbilag 4.

Der skal reserveres plads til et busstoppested i både den nordlige og sydlige side af Limfjordsvej,

som vist på Kortbilag 4. Ved busstoppestedet skal der etableres en krydsningshelle eller lignende,

så fodgængere kan krydse vejen.

8.12 Cykelforbindelser
Cykelforbindelser skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 4. De konkrete forløb fastlægges i
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opfølgende lokalplaner, lokalplantillæg eller ved projektering/byggemodning.

Cykelstier skal anlægges som dobbeltrettede stier med et udlæg på min. 5 m. Cykelstier skal

være min. 3 m brede og i fast belægning med 1 m rabat i hver side. Hvor cykelstier krydser pladser

og byrum skal design, belægning og stiforløb tilpasses den enkelte plads eller byrum, jf.

bestemmelserne i punkterne 7.7-7.15.

8.13 Rekreative forbindelser
Rekreative forbindelser skal anlægges som vist i princippet på Kortbilag 4. De konkrete forløb

fastlægges i opfølgende lokalplaner, lokalplantillæg eller ved projektering/byggemodning.

Rekreative forbindelser skal anlægges som offentlige stier med et udlæg på min. 3,5 m, hvoraf stien

skal være min. 2,5 m bred. Hvor stier krydser pladser og byrum skal design, belægning og stiforløb

tilpasses den enkelte plads eller byrum, jf. bestemmelserne i punkterne 7.7-7.15.

Stier skal udformes med henblik på tilgængelighed for alle.

Ad 8.13

Promenaden langs fjorden og parken fungerer også som rekreative forbindelser. Der er fastsat

bestemmelser herom i punkterne 7.12-7.13.

8.14 Bilparkering
Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:

Boliger: ½ p-plads pr. bolig.

Kontor- og serviceerhverv: 1 p-plads pr. 50 m² bruttoetageareal.

Publikumsorienterede serviceerhverv (restaurant o.l.): 1 p-plads pr. 25 m² bruttoetageareal.

Dagligvarebutikker: 1 p-plads pr. 25 m² bruttoetageareal.

Udvalgsvarebutikker: 1 p-plads pr. 25 m² bruttoetageareal.

Skoler: 1 p-plads pr. 3 ansatte og og 5 p-pladser pr. 100 elever.

Institutioner: 1 p-plads pr. 4 ansatte og 20 p-pladser pr. 100 børn/besøgende.

Hoteller o.l.: 1 p-plads pr. 2 værelser.

Kulturelle formål: 1 p-plads pr. 10 siddepladser.

Sports- og idrætsanlæg: 1 p-plads pr. 10 siddepladser.

Parkeringslommer på byggefelter

Inden for byggefelterne C2, C3, C4, C6, B13, B14, B15 og B16 (Kortbilag 2) kan der etableres én

p-lomme i kanten af byggefeltet pr. lokalgade, som vist på nedenstående principskitse. Inden

for byggefeltet C5 kan der tillige etableres en p-lomme med vejadgang fra Stigsborgvej.

P-lommerne skal etableres som en del af åbningerne i karréstrukturen beskrevet i punkt 5.2

Bebyggelsesplan. 

Der må etableres op til 5 parkeringspladser pr. p-lomme. P-lommerne må ikke ligge overfor

hinanden, men skal forskydes. P-lommerne skal begrønnes med beplantning og min. 1 stort træ.
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Principskitse for bilparkering.

Parkeringskældre

Inden for delområde G (Kortbilag 2) tillades helt eller delvis nedgravede parkeringskældre i

overensstemmelse med punkt 5.9 Placering og omfang af parkeringskældre.

Rampe eller nedgang for biler til parkeringskælder skal laves så diskret som muligt og integreres i

Lokalplan 1-2-118Vedtaget

Side 195



bebyggelsens arkitektur fx som porte. Der skal sikres tilstrækkelige oversigtsarealer fra ramper til at

registrere øvrige trafikanter, herunder fodgængere.

Parkering i stueetagen

Inden for byggefelterne B6, B8, B14 og B16 (Kortbilag 2) tillades parkeringsdæk i stueetagen. Der

tillades maksimalt 50 parkeringspladser samlet for B14 og B16.

For bygninger med parkering i stueetagen må stueetagen mod gaderum og byrum ikke fremstå som

parkering, depot eller lignende. Der tillades cykelparkering i stueetagen på korte stræk. Adgang for

biler til parkeringsdæk skal laves så diskret som muligt og integreres i bebyggelsens arkitektur fx

som porte. Så vidt muligt skal adgange til parkeringsdæk for biler laves med 1 spor og lysregulering.

Der skal sikres tilstrækkelige oversigtsarealer fra udkørsel fra parkeringsdæk til at registrere øvrige

trafikanter, herunder fodgængere.

Mod Havnepromenaden (Kortbilag 5) skal der laves en særlig bearbejdning og placering af

kanthuset og bearbejdning af overgangen mellem promenade og bebyggelse, jf. punkt 6.15.

Princip for placering af parkering i stueetagen "i maven" på bebyggelsen, som kantes af fx boliger i to etager eller

erhverv mod gaderum og promenade.

P-huse / fælles parkering
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De resterende p-pladser skal findes ved tinglyste brugsretter i p-huse på byggefelterne B5, C1 og

C8, jf. punkterne 3.11 og 3.12. 

P-husene skal fungere som én samlet parkeringsløsning, så de kan aflaste hinanden.

Med henblik på at opnå den bedst mulige udnyttelse af p-husene kan der ske reduktion af den del af

parkeringen, som etableres som fælles parkering i p-huse, efter en beregning af mulig

dobbeltudnyttelse. 

Parkeringen skal anlægges og reguleres således, at den er fælles tilgængelig for de funktioner, som

indgår i beregningen af dobbeltudnyttelse.

Den forventede efterspørgsel på parkering over døgnet opgøres i henhold til nedenstående tabel og

summeres for alle funktioner i hver tidsperiode. Parkeringsbehovet i tidsperioden med den største

samlede forventede efterspørgsel skal kunne dækkes med det udlagte antal p-pladser.

 Formiddag Eftermiddag Aften Lørdag middag

Boliger 50% 60% 100% 60%

Kontor- og serviceerhverv 100% 100% 50% 5%

Publikumsorienterede

serviceerhverv (restaurant o.l.)
10% 35% 100% 75%

Butikker 25% 100% 25% 100%

Skoler og institutioner 100% 100% 50% 5%

Kultur og idræt 10% 35% 100% 50%

Der skal sikres tilstrækkelige oversigtsarealer fra udkørsel fra p-huse til at registrere øvrige

trafikanter, herunder fodgængere.

Parkering i delområde B (Stigsparken)

Udover ovenstående skal der etableres ca. 180 p-pladser i den nordlige ende af Stigsparken.

Denne parkering er til brugere af parken og idrætsfaciliterer i området.

Ad 8.14

Der skal etableres afsætningsareal ved skolen, som beskrevet i punkt 8.4 Ensretninger.

Der skal etableres korttidsparkeringspladser i p-husene for forældre, der skal aflevere deres børn i

skole eller institution, som beskrevet i punkt 3.11.

Der er mulighed for at lave korttidsparkering til butikker, caféer, gæster mv. langs fordelingsveje og

lokalgader som beskrevet i punkterne 8.5, 8.6 og 8.7.
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Princip for indpasning af parkeringslommer i randen af byggefeltet.

P-husene skal fungere som en fælles skalérbar parkeringsløsning for hele den nye bydel, hvor der

er fokus på dobbeltudnyttelse. Det skønnes, at parkeringsbehovet inden for lokalplanens område

kan dækkes med 1.500 p-pladser. Det konkrete antal p-pladser vil afhænge af de konkrete

anvendelser og byggeretter.

Parkeringspladser med eksklusivrettigheder (p-lommer og parkeringskældre) kan ikke medregnes

som dobbeltudnyttelse.

8.15 Cykelparkering
Der skal etableres cykelparkeringspladser svarende til mindst:

Boliger: 2 pladser pr. bolig under 95 m² og 3 pladser pr. bolig på 95 m² og over.

Kontor- og serviceerhverv: 1 plads pr. 25 m² bruttoetageareal.

Publikumsorienterede serviceerhverv (restaurant o.l.): 1 plads pr. 10 m² bruttoetageareal.

Butikker: 1 plads pr. 50 m² bruttoetageareal.

Skoler: 1 pladser pr. 2 ansatte og 60 pladser pr. 100 elever.

Institutioner: 1 pladser pr. 2 ansatte og 2 pr. 10 børn/besøgende.

Kulturelle formål: 3 pladser pr. 10 siddepladser.

Sports- og idrætsanlæg: 2 pladser pr. 10 gæster pr. dag.
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Mindst 1 pr. 20 cykelparkeringspladser skal etableres til særligt pladskrævende cykler (ladcykler

o.lign.)

Der er mulighed for at lave dobbeltudnyttelse af cykelparkering efter samme principper, som

beskrevet i punkt 8.14 Bilparkering.

Op til 1/3 af cykelparkeringen kan placeres i gaderum indenfor flexzoner og grønne zoner. Mindst

2/3 af cykelparkeringen skal placeres i direkte tilknytning til de enkelte byggerier indenfor

byggefeltet; i kantzoner, integreret i bebyggelsen som fælles cykelopbevaringsrum inde i karréen

eller decentralt i forbindelse med den enkelte bolig. 

Mindst 2/3 af cykelparkeringen skal etableres overdækket/i konstruktion for cykelparkering til boliger,

kontor- og serviceerhverv, skoler og institutioner.

Cykelparkering kan være fælles for flere ejendomme. Cykelparkering på terræn skal indpasses på

en hensigtsmæssig måde i forhold til arealernes indretning og arkitektur. Cykelparkering i

konstruktion skal have en høj grad af tilgængelighed og tryghed.

Ad 8.15
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Eksempel på cykelparkering i gaderum.
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Eksempel på cykelparkering i kantzone.

Eksempel på cykelparkering i p-hus
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Eksempel på depoter og cykelparkering integreret i bebyggelsen.
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9. Tekniske anlæg

9.1 Opvarmning
Området kan forsynes med kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning.

Ad 9.1

For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv

varmeforsyning.  

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan.

Ad 9.2

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte

spildevandshåndtering i Aalborg Kommune. 

I nogle områder (fælleskloak) afledes husspildevand sammen med tag- og overfladevand i en

ledning til renseanlægget. Disse områder vil løbende blive omlagt fra et-strenget (fælleskloak) til

to-strenget (separatkloak).

Fra separatkloakerede områder afledes husspildevand til renseanlæg, mens tag- og overfladevand

afledes til vandløb, sø eller fjord. 

Nye byområder skal som udgangspunkt være separatkloakerede.

9.3 Regnvand
Regnvand skal håndteres som lokal afledning af regnvand (LAR-løsninger).

Der skal etableres et samlet LAR-system til lokal afledning af regnvand, som alle byggefelter i

lokalplanen skal kobles på.

LAR-systemet skal dimensioneres, så det kan håndtere regnvand fra alle byggefelter, alle veje og

alle befæstede byrum indenfor lokalplanens område. LAR-systemet skal dimensioneres, så det kan

håndtere en 100-års hændelse plus klimafaktor. 

LAR-systemet skal samtænkes med begrønning eller anden rekreativ anvendelse.

Der skal etableres forhold, der sikrer, at overfladevand ikke løber fra det bebyggede område

(delområde A, C, D, E, F) til parken (delområde B), eller omvendt, jf. punkt 5.6.

Håndtering af hverdagsregn (defineret som op til en 5-års hændelse plus klimafaktor):

Regnvand fra tage, der ikke giver afsmitning af forurenende stoffer som fx kobber og zink, og

befæstede byrum skal afledes til vandrende langs Parkpromenaden, jf. punkt 7.12, og

regnvandsledning under jorden, som leder vandet ud til Limfjorden. Der er ikke krav om

forsinkelse.

Regnvand fra tage, som kræver rensning, skal renses, inden det sendes til Limfjorden.

Regnvand fra alle kørebaner, cykelstier og parkeringsarealer, skal ledes til regnbede langs
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gaderne, jf. punkterne 8.5-8.7, hvor regnvandet renses inden afledning til Limfjorden. 

Der må ikke ske nedsivning af regnvand fra tage, befæstede byrum, kørebaner, cykelstier og

parkeringsarealer. LAR-systemet skal anlægges på en måde, så der ikke sker nedsivning fx tætte

rør eller regnbede med bund og sider udført med membran af ler eller plastic.

I gårdrum og på ubefæstede byrum tillades diffus nedsivning af den regn, som falder på de

pågældende gårdrum og ubefæstede byrum.

Opmagasinering eller forsinkelse af hverdagsregn i gårdrum kræver etablering af membran eller

andet, der sikrer, at der ikke opstår punktnedsivning.

Der må udelukkende opstå opstuvning og evt. opmagasinering af hverdagsregn, hvor regnvand

bevidst bruges som rekreativt element fx på 'Skolepladsen'.

Princip for håndtering af hverdagsregn. T5 betyder en 5-års hændelse.

Håndtering af skybrud:

Ved skybrud tillades gener for beboerne fx opmagasinering af vand i gårdrum eller vand på

kørebanen. Skybrud må dog ikke kunne medføre skader på bygninger, anlæg og køretøjer. Intet

sted må vandet stuve højere op end 10 cm.

Regnvand fra tage skal opmagasineres og forsinkes i gårdrum.

Regnvand som ikke kan håndteres vha. systemet til hverdagsregn skal afledes på terræn langs

gaderne til Limfjorden.

Der er ikke krav om rensning af regnvand fra skybrud.

Gader skal designes, indrettes og projekteres på en måde, så gaderne fungerer som

skybrudsvej, der hurtigst muligt leder regnvand fra skybrud til Limfjorden med minimale materielle

skader til følge, jf. punkt 8.5
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Princip for håndtering af skybrud.

Ad 9.3

En ”hundredårs-regn” er den regn, som i fremtiden statistisk vil forekomme hvert 100 år. Klimafaktor

er den procentdel, som det forventes, at nedbøren ændrer sig med på grund af klimaændringer.

Klimafaktoren ganges med den nedbør, som anvendes, når afstrømningssystemer dimensioneres.

Den daglige regn må ikke forurene Limfjorden med miljøfremmede stoffer. Derfor indeholder punkt

6.3 Materialer krav om, at tage, tagrender mv. ikke må udformes i bly, kobber, zink eller lignende

med mindre, at der sker en rensning af regnvandet.

For at sikre, at regnvand selv kan løbe til fjorden, indeholder punkt 5.6 Terrænregulering krav om, at

veje anlægges med et jævnt fald på min. 5 ‰.

På grund af jordforurening i området skal der etableres LAR-løsninger, som ikke bidrager til at

mobilisere forureningen. Derfor er der sat begrænsninger på mulighederne for nedsivning. 

I en skybrudssituation er det nødvendigt, at gårdrummene hjælper med at forsinke regnvandet.

Derfor indeholder punkt 7.2 Gårdrum / opholdsarealer indenfor byggefelterne krav om, at gårdrum

skal indrettes, beplantes og koteres, så de kan lagre og forsinke regnvand ifm. skybrud.

I en skybrudssituation skal gader kunne fungere som skybrudsvej, dvs. kunne aflede vand på

kørebanen osv. I denne situation vil hele Stigsborg Bygade inkl. beplantning stå under

vand. Designmæssigt er det vigtigt, at fysiske strukturer ikke hindrer vandet, eller fører det mod

områder med følsom arealanvendelse.
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Eksempel på hvordan gader kan anlægges, så de fungerer som et samlet system for afledning af regnvand til

Limfjorden. Det konkrete system fastlægges ifm. projektering og byggemodning af området.

9.4 Affald
Der skal etableres fuldt nedgravede containere til opsamling af affald i gaderum i den grønne zone

eller flexzonen, afhængig af gadetype, jf. punkterne 8.5-8.8.

De nedgravede containerløsninger skal placeres, så den maksimale gangafstand til boliger er cirka

75 m, og hver containerløsning maksimalt skal håndtere affald fra et område, der svarer til 120

boligers brug.

Placeringen af nedgravede containerløsninger skal fastlægges under hensyn til de vejspærringer og

kørsel på Parkpromenaden, der er beskrevet i punkt 8.3.

Omkring de nedgravede containere skal der sikres en frirumsafstand på 1,5 m, herunder afstand til

trækroner, buske og parkering.
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For erhverv, butikker, skoler, institutioner og andet, som har brug for selvstændige affaldsløsninger,

skal affaldssortering være overskueligt, nemt tilgængeligt og tilstrækkeligt dimensioneret. Der skal

være plads til, at der kan opstilles tilstrækkeligt materiel til udendørs opbevaring af affald, så affaldet

nemt kan afhentes.

Ad 9.4

Det anbefales, at der sikres plads til sortering af affald i forbindelse med indretning af den enkelte

bolig.

Ifm. et af p-husene er der reserveret plads til en nærgenbrugsstation, jf. punkt 3.11. Denne skal

fungere som central opsamling af eksempelvis storskrald, flasker, elektronikaffald, malingrester mv.

Nærgenbrugsstationen bør desuden indrettes med en såkaldt byttehylde, som gør det muligt at

glæde naboerne med det gamle kaffestel eller lampen, man selv er blevet træt af, men som stadig

er for god til at smide ud. 

Køreveje og evt. vendepladser skal indrettes efter gældende regulativer.

Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.aalborgforsyning.dk/renovation.

9.5 Antenner, paraboler o.l.
Placering og udformning af antenner eller lignende skal ske så diskret som muligt og under

hensyntagen til bygningens arkitektoniske udtryk.

Paraboler må ikke placeres på tagflader, facader eller gavle synlige fra vej og pladser.

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

Skabe fra forsyningsvirksomheder (kabel- og rørskabe, transformatorstationer mv.) skal integreres i

bebyggelsen.

Ad 9.6

Det anbefales, at der nedlægges tomrør ifm. etablering af veje til fleksibel udskiftning af digital

infrastruktur. Tomrør er en generel betegnelse for fleksible plastrør, som nedlægges i jorden eller

installeres i (eller bag) vægge og lofter med det formål at muliggøre efterfølgende træk af

nødvendige installationer.

9.7 Belysning
Der skal udarbejdes en samlet belysningsplan for lokalplanens område, som også relaterer til en

sammenhængende lysstrategi for hele Stigsborg Havnefront.

Belysningsplanen skal godkendes af Aalborg Kommune, før anlægsarbejder igangsættes.

Belysningen skal udføres med en grundbelysning og en effektbelysning. Grundbelysning skal sikre,

at by- og gaderum opleves gode at færdes i, - også i de sene aftentimer. I bestemmelser for de

udpegede byrum (punkterne 7.7-7.15) beskrives, hvordan der kan lyssættes mere kunstnerisk for at
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iscenesætte byrummenes særlige karakter, elementer, vartegn og eventuelt også vandfladen.

Belysning skal udformes på en måde, der medvirker til at give området en kvalitativ og arkitektonisk

bymæssig identitet. I belysningsplanen skal der ud over funktionsbelysning tages stilling til, hvordan

brug af belysning kan fremme af tryghed og visuel identitet, samt hvordan der kan arbejdes med

midlertidige belysningsløsninger og nytænkende SMARTe løsninger på konkrete behov.

Belysning må ikke være generende eller blændende for trafikanter eller beboere i området, og der

skal tages hensyn til nattehimlens mørke ved at begrænse opadsendt lys.

Belysning må ikke kunne forveksles med lyssignaler for sejlende på Limfjorden.

Særlige bygninger og bygningsdele kan belyses eller markeres med effektbelysning. Generelt

gælder dog, at udendørs belysning på eller ved bygninger må oplyse arealet omkring bygningen,

men skal være afskærmet udad, så den ikke blænder, ikke danner lysbarriere og ikke virker

dominerende set på afstand fx fra fjorden.

Ad 9.7

Grundbelysningen er den belysning af gader, stier og byrum, som er en forudsætning for, at borgere

og brugere kan færdes trygt og sikkert gennem byen.

Effektbelysning er belysning, der sætter fokus på en facade, et byrum, et træ, et monument eller

skaber en stemning eventuelt i forbindelse med en event.

I det konkrete byrum vil belysningen altid opleves som et samspil mellem grundbelysning og

effektbelysning. Grundbelysningen skal give sikkerhed, fremkommelighed, tryghed, orientering og

tilgængelighed.

Passager og portåbninger skal belyses, så rummets udstrækning er tydelig og trygt at færdes i, jf.

punkt 6.8.

Det er meget vigtigt at undgå "lysbarrierer" som forstyrrer udkig over vandet i mørke. Der skal derfor

anvendes nedadlysende og godt afskærmede armaturer som fx dekorative vejbelysningsarmaturer

med vandret lysåbning.

Der bør bruges belysningsløsninger med det laveste energiforbrug og den laveste miljøbelastning

ud fra en vurdering af, hvad der er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt og afvejet med

arkitektoniske hensyn.
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10. Miljø

10.1 Støj fra trafik
Bebyggelse og ubebyggede arealer skal anvendes, udføres og indrettes således, at beboere og

brugere i fornødent omfang skærmes mod støj fra trafik.

Støjniveauer må ikke overskride de nedenfor angivne værdier målt i Lden (dB):

Støjniveau på udendørs opholdsarealer i forbindelse med boliger: 58

Støjniveau på boligfacader: 68

Indendørs støjniveau i boligers opholdsrum med delvist åbne vinduer (0,35 m²): 46 

Indendørs støjniveau i boligers opholdsrum med lukkede vinduer: 33

Indendørs støjniveau i opholdsrum i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri med lukkede

vinduer: 33

Indendørs støjniveau i lokaler til administration, liberale erhverv og lignende med lukkede vinduer:

38

For facader med en støjbelastning fra trafik på over 58 Lden (dB) gælder:

Facadeløsning, altanløsning, vinduesløsning mm. skal designes, så ovennævnte støjgrænser kan

overholdes. Alternativt skal sove- og opholdsrum orienteres mod den støjsvage side, eller

lejlighederne kunne udluftes med oplukkelige vinduer mod den støjsvage side. Alle opholds- og

soverum i boliger skal have vinduer, der kan åbnes.

Der kan etableres altaner langs disse veje, men altanarealet kan ikke medregnes i beregningen

af opholdsarealer.

Facaderne skal fungere som støjskærme for opholdsarealer i gårdrum. Der må således ikke

etableres så store åbninger eller porte i facaden, at opholdsarealer i gårdrum overstiger

ovennævnte støjgrænser.

Ad 10.1

Der henvises endvidere til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra veje”.

Der er nærmere redegjort for trafikstøj i området i lokalplanens redegørelse under afsnittet "Anden

lovgivning".

I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved

målinger eller beregninger.

10.2 Støj fra erhverv
Bebyggelse og ubebyggede arealer skal anvendes, placeres, jf. dog punkt 5, udføres og indrettes

således, at beboere og brugere beskyttes mod støj fra virksomheder i og uden for området,

jf. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj

Ventilationsanlæg o.l. skal støjafskærmes og placeres, så de er til mindst mulig gene for

støjfølsomme anvendelser.
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Vareindlevering skal placeres og indrettes, så det medfører mindst mulige gener for naboer.

Ad 10.2

Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” med tillæg af

juli 2007.

Støj fra eksisterende virksomheder er beskrevet i lokalplanens redegørelse under afsnittet "Anden

lovgivning".

Det er ikke muligt at overholde støjkravene for støjfølsom anvendelse i delområde G (Kortbilag 2).

Derfor må der ikke etableres støjfølsom anvendelse i dette delområde, så længe Hedegaard Agro

ligger og er i drift på arealerne vest for, jf. punkt 3.3 Anvendelse, delområde C, E, F og G.

10.3 Jordforurening
Etablering af boliger og anden miljøfølsom anvendelse i området kan kun ske på betingelse af at

jordforurening ikke medfører en sundhedsrisiko for beboere og brugere.

Der er udført en lang række forureningsundersøgelser i lokalplanområdet, som viser, at dele af

området er forurenet i et omfang, som udgør en miljø- og sundhedsmæssig risiko i forhold til den

planlagte arealanvendelse og i forhold til Limfjorden.

Det er derfor nødvendigt med afbødende foranstaltninger for, at arealerne kan bebygges, og at

beboere og brugere fremadrettet kan færdes på området uden risiko for eksponering fra de

underliggende forureninger.

På kortlagte arealer, der er omfattet af den offentlige indsats i forhold til overfladevand (i dette

tilfælde Limfjorden) kan der eventuelt blive stillet krav om oprensning af forureninger, som er

beliggende under kommende bygninger, for at en eventuel senere offentlig indsats ikke umuliggøres

eller fordyres væsentligt.

Ad 10.3

Den planlagte håndtering af jordforurening og afbødende foranstaltninger i området er beskrevet i

lokalplanens redegørelse under "Rammelokalplan overordnet".

Ejer/bygherre skal ansøge Aalborg Kommune om tilladelse efter jordforureningslovens §8 før

påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejde eller ændring til følsom arealanvendelse på kortlagte

arealer.

Jordforureningslovens § 72b indeholder krav om sikring af de øverste jordlag, når et areal tages i

brug til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus. Her skal ejeren eller

brugeren sikre, enten at det øverste 50 cm jordlag af ubebyggede arealer ikke er forurenet, eller at

der er etableret en varig fast belægning.

Jordflytning fra kortlagte arealer, områdeklassificerede arealer og offentlige vejarealer skal

anmeldes til kommunen.

Forhold vedrørende kortlægning af jordforurening og jordforureningsloven er nærmere beskrevet i

lokalplanens redegørelse under afsnittet "Anden lovgivning".
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10.4 Grundvandssænkning
Inden for lokalplanområdet må der ikke etableres permanent grundvandssænkning

eller omfangsdræn.

Midlertidig grundvandssænkning fx ifm. med byggeri kræver tilladelse hos Aalborg Kommune. På

grund af områdets særlige beskaffenhed kan der blive stillet særlige vilkår i forbindelse med en

eventuel grundvandssænkning.

Ad 10.4

Det vurderes, at selv for de områder, hvor arsen-koncentrationen er ”lav” vil det være yderst

vanskeligt at opnå udledningstilladelse til Limfjorden eller offentlig kloak. Det må således forventes,

at der skal benyttes reinfiltration, hvilket betyder at grundvandet pumpes tilbage i jorden.
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11. Grundejerforening

11.1 Grundejerforening
Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanens område med medlemspligt for samtlige

grundejere. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune.

Grundejerforeningen har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fællesarealer og fællesanlæg.

11.2 Opgaver

Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af:

Lokalgader (punkterne 8.6-8.8)

P-huse (punkt 8.14)

LAR-system til lokal afledning af regnvand (punkt 9.3)

Bypladsen 'Fjordpladsen' (punkt 7.8)

Lokale byrum og forbindelser (punkterne 7.9, 7.10, 7.11, 7.14 og 7.15)

Promenadeforløb (punkterne 7.12 og 7.13)

Nærgenbrugsstation (punkt 3.11)

Drift og vedligeholdelse omfatter beplantning, belysning o.lign.

For veje og stier omfatter drift og vedligeholdelse tillige renholdelse, snerydning og

glatførebekæmpelse samt afvanding, herunder vedligehold af rendestensbrønde og lignende med

tilhørende ledninger, der fører frem til offentlige regnvandsledninger.

Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til

foreningen.

11.3 Vedtægter

Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Aalborg Kommune.

11.4 Oprettelse

Grundejerforeningen skal oprettes, senest når Aalborg Kommune kræver det.

11.5 Foreningens størrelse

Grundejerforeningen skal, hvis Aalborg Kommune kræver det, optage medlemmer fra tilgrænsende

områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende

områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

Ad 11.1

Såfremt anlæg overtages som offentlig vej eller sti, eller der ved aftale overdrages anlæg eller drift

og vedligeholdelse af anlæg til Aalborg Kommune, udgår disse af grundejerforeningens forpligtelser.

Bestemmelserne sigter mod en traditionel grundejerforening. Ambitionen i byudviklingsselskabet

Stigsborg P/S er at etablere en såkaldt ”bydelsforening” udover den traditionelle grundejerforening.

En bydelsforening bidrager til at understøtte bylivsaktiviteter og rammer for fællesskab blandt

beboere i bydelen.
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12. Betingelser for ibrugtagning

12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg

Kommunes tilladelse, før:

Fordelingsveje og vejadgang til området er anlagt i overensstemmelse med punkterne 8.5 og 8.1.

Bilparkering og p-huse er anlagt i overensstemmelse med punkt 8.14. Aalborg Kommune kan

tillade, at etablering af det første og andet p-hus udsættes til der er givet ibrugtagningstilladelse til

lokalplanpligtigt byggeri i lokalplanområdet svarende til henholdsvis 300 biler og 600 biler. 

Cykelforbindelser er anlagt i overensstemmelse med punkt 8.12.

Stigsparken er anlagt i overensstemmelse med punkt 7.7. Aalborg Kommune kan tillade, at dele

af etableringen udsættes til der er givet ibrugtagningstilladelse til 1000 boliger i lokalplanområdet

eller børne- og ungeuniverset (byggefelt B12) er etableret.

'Fjordpladsen' er anlagt i overensstemmelse med punkt 7.8. Aalborg Kommune kan tillade, at

etableringen udsættes til der er givet ibrugtagningstilladelse til 500 boliger i lokalplanområdet.

Nærgenbrugsstation er etableret i overensstemmelse med punkt 3.10. Aalborg Kommune kan

tillade, at etableringen udsættes til der er givet ibrugtagningstilladelse til 750 boliger i

lokalplanområdet.

Fællesanlæg er etableret i overensstemmelse med punkt 3.8 Fællesanlæg for boliger. Aalborg

Kommune kan tillade, at etableringen udsættes til, at der er givet ibrugtagningstilladelse til 1500

boliger i lokalplanområdet.

Bebyggelsen er separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet efter Aalborg Kommunes anvisning.

Det er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. punkterne 10.1 og

10.2.

Ad 12.1 Betingelser,

Det kan ikke forventes, at alle fællesanlæg bliver etableret straks og i deres helhed ved det første

byggeri. Det vil derfor være en forudsætning, at der dispenseres fra bestemmelserne. Som

betingelse herfor vil der blive stillet krav om en tidsplan for anlæggenes etablering og om økonomisk

sikkerhed for det pågældende byggeris forholdsmæssige andel af de forventede udgifter ved

anlæggenes senere etablering.

12.2 Betingelser, hvert delområde for sig
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg

Kommunes tilladelse, før:

Terrænregulering er foretaget i overensstemmelse med punkt 5.6.

Lokalgader er anlagt i overensstemmelse med punkterne 8.6-8.8. 

Lokale byrum og forbindelser ('Skolepladsen', Henning Jensens Plads, 'Grøn portal', Syrestien -

rambla og 'Grøn forbindelse langs Engvej') er anlagt i overensstemmelse med punkterne

7.9, 7.10, 7.11, 7.14 og 7.15. 

Promenadeforløb er anlagt i overensstemmelse med punkterne 7.12 og 7.13. 

LAR-system til lokal afledning af regnvand er anlagt i overensstemmelse med punkt
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9.3. Bestemmelsen gælder for hvert delområde for sig, dog skal hovedforbindelsen til afledning af

regnvand til fjorden være etableret, inden der er givet ibrugtagningstilladelse til 250 boliger i

lokalplanområdet.

Nedgravede affaldsløsninger er anlagt i overensstemmelse med punkt 9.4. 

 Bestemmelserne gælder for hvert delområde (Kortbilag 2) for sig.

Ad 12.2

Bestemmelsen indebærer, at fællesarealer og -anlæg indenfor det enkelte delområde skal etableres

før der kan gives ibrugtagningstilladelse. Fx skal promenadeforløbet i det pågældende delområde

være etableret, før der gives ibrugtagningstilladelse til byggeri indenfor dette delområde, men ikke

det samlede promenadeforløb.

Det kan ikke forventes, at alle fællesanlæg bliver etableret straks og i deres helhed ved det første

byggeri. Det vil derfor være en forudsætning, at der dispenseres fra bestemmelserne. Som

betingelse herfor vil der blive stillet krav om en tidsplan for anlæggenes etablering og om økonomisk

sikkerhed for det pågældende byggeris forholdsmæssige andel af de forventede udgifter ved

anlæggenes senere etablering.

12.3 Betingelser, hvert byggefelt for sig
Ny bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer må ikke tages i brug uden Aalborg

Kommunes tilladelse, før:

Cykelparkering er anlagt i overensstemmelse med punkt 8.15. 

Kantzoner og gårdrum er anlagt i overensstemmelse med punkterne 7.1 og 7.2. 

Bestemmelserne gælder for hvert byggefelt (Kortbilag 6) for sig.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt

13.1 Ophævelse af lokalplan

Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende

lokalplaner i sin helhed:

Lokalplan 12-059, Kontorer mv., Nordre Havnegade, Nørresundby

Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves følgende

lokalplaner for det område, der er omfattet af denne lokalplan:

Lokalplan 1-2-116, Boliger ved Digmannsvej, Stigsborg Havnefront
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14. Servitutter

14.1 Ophævelse af servitutter

Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger

15.1 Endelig vedtagelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af

planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.

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

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

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

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

dispensationen kan gives.

15.6 Ny lokalplan
Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres

ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

15.7 Ekspropriation
Indenfor en 5 årig periode fra den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, kan

kommunen foretage ekspropriation af privat ejendom, hvis det er nødvendigt for at virkeliggøre

lokalplanen. Se afsnittet "Anden planlægning" under "Redegørelse" for mere information.

15.8 Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af

bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan

ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den.
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Kort og bilag

Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske

afgrænsning og disponerering af området. 

Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg

kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke

bindende.

Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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Bilag 0 - Miljøklasser

Formålet med miljøklasserne er at forebygge miljøproblemer ved en hensigtsmæssig placering af

virksomheder, fritidsanlæg, institutioner og andet, som erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne med

bl.a. støj, røg, lugt, rystelser eller trafik.

Hver type virksomhed mv. har en miljøklasse ud fra, hvor meget den erfaringsmæssigt påvirker

omgivelserne. Der er betydelig variation i påvirkningerne fra virksomheder indenfor en enkelt

virksomhedstype. Derfor er miljøklassen fastsat som et interval, og der er mulighed for op- og

nedklassificering ud fra en konkret vurdering af f.eks. virksomhedens indførelse af renere teknologi.

Klasse 1

Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan

integreres med boliger.

Klasse 2

Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og som kan indplaceres i

områder med boliger.

Klasse 3

Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i

erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen, tættest ved forureningsfølsom anvendelse.

Klasse 4

Virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør

placeres i industriområder.

Klasse 5

Virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i

industriområder.

Klasse 6

Virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i

større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås.

Klasse 7

Virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal

placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed.

Anvendelse Eksempler på typer Miljøklasse
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Butikker Dagligvarebutik, supermarked

Lavprisvarehus

Kiosk

Udvalgsvarebutik

Butikker med værksted, f.eks. guldsmed

Særlig pladskrævende varegrupper

Salg af egne produkter evt. med showroom

1-3

1-4

1-3

1-4

1-3

1-4

1-3

Restaurant o.l. Bar

Diskotek

Fastfood o.l.

Restaurant o.l.

1-4

1-4

1-4

1-4

Hotel o.l. Hotel

Vandrehjem o.l.

1-3

1-3

Klinikker mv. Kiropraktor

Læge, tandlæge o.l.

Sygehus o.l.

Terapi

1-3

1-3

3-4

1-3

Dyreklinikker mv. Dyreklinik

Dyrehospital o.l.

Hundekennel

Hundepension mv.

1-3

1-4

1-4

1-4

Kontorer Administration

Advokat, revisor o.l.

Arkitekt, ingeniør o.l.

Datarådgivning

1-3

1-3

1-3

1-3

Service Bedemand o.l.

Ejendomsmægler o.l.

Forsikring

Frisør o.l.

Marketing

Medievirksomhed

Pengeinstitut

Postkontor

Postordrevirksomhed

Rejse-, turist- , billetbureau o.l.

Reklamevirksomhed

Små vaskerier, renserier o.l.

Solcenter

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

2-3

1-3

1-3
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Benzinsalg Benzinsalg (evt. med tilhørende kiosk og vaskeanlæg,

men ikke  værksted)

   3

Trykkerier Bogbinderi

Fotografisk virksomhed

Trykkerivirksomhed o.l.

2-3

2-3

2-5

Kulturelle formål Bibliotek

Biograf

Kirke, menighedshus, kirkegård

Kulturformidling o.l.

Medborgerhus

Museum, udstilling, galleri

Musiklokale

Teater

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

Ferieformål Camping o.l.

Ferieby, feriecenter

Hotel

Vandrehjem

2-5

2-5

1-3

1-3

Fritidsanlæg Forlystelse, underholdning

Klub, forening

Lystbådehavn

Sport

1-7

1-7

1-7

1-7

Undervisning Forskning, udvikling

Gymnasium

Højere uddannelse

Kursus, konference

Skole

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

Institutioner Børneinstitution

Døgncenter, forsorg

Kollegier

Ungdomsbolig, ældrebolig

Ældreinstitution

1-3

1-2

1-2

1-2

1-2

Rekreative formål Grønne områder

Parker

Torve, pladser o.l.
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Tekniske anlæg Antenneanlæg (små)

Beskyttelsesrum

Jernbaneanlæg

Kraftvarmeværker

Lufthavn

Parkeringshus

P-pladser

Pumpestation o.l.

Rensningsanlæg

Transformere (små)

Varmeværker

Vejanlæg

3-6

3-6

6-7

1-4

1-4

1-4

1-7

1-4

1-7

Engroshandel o.l. Aftapning, pakning, oplag

Catering

E-handel o.l.

Engroshandel

Lagervirksomhed

Postordrevirksomhed

3-6

2-5

2-4

2-6

2-6

2-6

Transport o.l. Biludlejning

Busterminal, remise o.l.

Flytteforretning

Fragtmand, budcentral

Hyrevogne

Redningsstation

Vognmand

2-4

4-6

3-6

3-7

3-4

2-7

3-7

Oplagsvirksomhed o.l. Affaldssortering

Containerplads

Entreprenør o.l.

Fyldplads

Garageanlæg

Kompostering

Kontrolleret losseplads

Omlastestation

Oplag

Plads til kørende materiel

Trælast (uden byggemarked o.l.)

4-5

4-5

4-5

5-7

3-5

4-6

6-7

5-6

5-6

4-5

3-5
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Værksteder o.l. Autoværksted

Bådeværft (træbåde)

Cd- og dvd-produktion

E-handel o.l.

Elinstallatør

Elektroteknik

Fødevarefremstilling

Glarmester

Lakering, overfladebehandling

Maskinværksted

Postordrevirksomhed

Smedje, vvs

Snedker

Softwareproduktion
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Mindre industri Akkumulator- og kabelproduktion

Betonblanding, betonstøbning

Bygningselementer

Catering
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Kabelskrot
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Lakering, overfladebehandling

Maskinfabrik

Møbelfabrikation o.l.

Ophugning, nedknusning

Plast- og skumplastfremstilling

Postordrevirksomhed

Protein- og enzymfremstilling

Rengørings- og hygiejnemidler

Softwareproduktion

Tagpapfremstilling

Tekniske installationer

Tekstil- og tøjproduktion

Træimprægnering

Vaskeri, renseri, farveri

Vulkanisering
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Større industri Akkumulator- og kabelproduktion

Asfaltfremstilling

Betonblanding, betonstøbning

Biogasanlæg

Bygningselementer

Drikkevarefremstilling

Elektroteknik

Farve, lak, lim, cellulose

Foderstoffer, kornforarbejdning

Forbrænding (affald)

Fødevarefremstilling

Galvanisering, forzinkning o.l.

Garveri

Glas-, porcelæn- og lervareproduktion

Gummiproduktion

Kabelskrot

Kartoffelmelsfabrik o.l.

Kemisk og genetisk produktion

Lakering, overfladebehandling

Lægemiddelfremstilling

Maskinfabrik

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

Møbelfabrikation o.l.

Olie- og benzindepot

Ophugning, nedknusning

Papir- og papfremstilling

Plast- og skumplastfremstilling

Protein- og enzymfremstilling

Rengøringsmidler, hygiejnemidler

Savværk

Skibsværft

Slagteri
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Tagpapfremstilling

Teglværk
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Tekstil- og tøjproduktion

Træimprægnering

Vaskeri, renseri, farveri

Vulkanisering
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Industri med særlige

beliggenhedskrav

Asfaltfremstilling

Bekæmpelsesmidler, kunstgødning

Biogasanlæg

Bygningselementer

Cementfabrik

Farve, lak, lim, cellulose

Fiskemel, benmel, blodplasma

Foderstoffer, kornforarbejdning

Forbrænding (affald)

Gas- og benzindepot

Grus-, kalk- og mørtelværker

Kabelskrot

Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg

Kemisk og genetisk produktion

Lægemiddelfremstilling

Maskinfabrik

Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning

Olie- og benzindepot

Olie- og fedtraffinering

Ophugning, nedknusning

Papir- og papfremstilling

Skibsværft

Stålvalseværk

Talg- og fedtsmelteri

Teglværk

Tekniske installationer
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Anvendelse i stueetage
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Kortbilag 3 - Byggefelter og kantzoner Lokalplan 1-2-118
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Kortbilag 4 - Veje og stier Lokalplan 1-2-118

25.2.2020
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Vejspærring (ærindekørsel tilladt)

Vejspærring (lastbil)

Ensretning periodevis

Busstop

1:3.500Mål              i A3-format
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Kortbilag 5 - Byrum og koter Lokalplan 1-2-118

Forbindelser

Havnepromenade

Parkpromenade

Syresti-forbindelsen

Reservation til kommende brolanding

Mål              i A3-format

0 15075 m

1:3.500

   Kote

meter over daglig vande (DVR 90)

25.2.2020

Bypark og byplads

Stigsparken

Principiel placering af
skolegård og legeplads

'Fjordparken'

Lokale byrum

'Skolepladsen'

Henning Jensens Plads

'Grøn portal'

Mulighed for aktiviteter på tag

Grøn forbindelse langs Engvej
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Kortbilag 6 - Byggemuligheder Lokalplan 1-2-118

25.2.2020

Mål              i A3-format

0 15075 m

1:3.500

Byggemuligheder

Kanthuse, maks. 2 etager

Gårdrumsbebyggelse  2-3 etager

Maks. 3 etager

Maks. 4 etager med mulighed for 5 på dele af bygningen

Maks. 5 etager

Maks. 5 etager med mulighed for 6 på dele af bygningen

Maks. 6 etager

Særlige bygninger
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Kortbilag 7 - Tage Lokalplan 1-2-118

25.2.2020

Tage

Tage med hældning

Mål              i A3-format
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1:3.500
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Kortbilag 8 - Illustrationsplan

26.2.2020

Lokalplan 1-1-118

Illustrationsplanen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
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Miljørapport

Dette er en miljørapport for kommuneplantillæg 1.049 og lokalplan 1-2-118 efter "Lov om

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)".

Der er lavet en miljøscreening af planen, som viser, at der forventes en væsentlig indvirkning på

miljøet. Der er således udarbejdet en miljørapport.

Miljøscreeningen, som er foretaget forud for denne miljørapport, fungerer også som afgrænsning

(scoping). I denne er der lavet en nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der især

forventes påvirket, og hvilke faktorer der bør undersøges nærmere enten for at udelukke en

påvirkning eller for at fastslå påvirkningens omfang og karakter.
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Hvad er en miljørapport?

"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier

for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.

Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i

planlægningen, og at fremme bæredygtig udvikling.

Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store og miljøbelastende projekter listet i

lovens Bilag 1 og 2, eller som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde.

For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer,

kan miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

For at danne et overblik over, om planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget

en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.

Resultatet i dette tilfælde er, at der er udarbejdet en miljørapport. I miljørapporten beskrives,

hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal

overvåges.

Miljøscreeningen, som er foretaget forud for denne miljørapport, fungerer også som afgrænsning

(scoping). I denne er der lavet en nærmere afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der især

forventes påvirket, og hvilke faktorer der bør undersøges nærmere enten for at udelukke en

påvirkning eller for at fastslå påvirkningens omfang og karakter.

Offentlighedsproceduren for miljørapporten følger høringsperioden for den tilhørende plan.

Når offentlighedsperioden er udløbet, behandles indkomne bemærkninger, og miljørapporten

suppleres med en "sammenfattende redegørelse". Den sammenfattende redegørelse er et

selvstændigt afsnit i miljørapporten, og den offentliggøres sammen med den endeligt vedtagne

lokalplan og kommuneplantillæg. Efterfølgende skal planens miljømæssige konsekvenser

overvåges i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i miljørapporten.
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Planens formål og indhold

Indhold og hovedformål
Der henvises til følgende afsnit i lokalplanens redegørelse:

"Baggrund og formål", hvor baggrunden og formålet med planlægningen beskrives.

"Området" med en beskrivelse af lokalplanområdets placering, nuværende karakter og

sammenhængen med omgivelserne.

"Overordnede principper", som beskriver planens overordnede indhold - dvs. hovedgreb,

bystruktur ol. 

"Byggeri", som beskriver de overordnede rammer for fastlæggelse af bebyggelsesregulerende

bestemmelser.

"Veje og byrum", som beskriver den overordnede regulering af rammer for anlæg af veje, stier,

pladser mm.

Forhold til anden planlægning
Der henvises til afsnittet "Anden planlægning" i lokalplanens redegørelse.
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Ikke-teknisk resumé - hovedkonklusion på miljøvurderingen

Formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er at fastlægge rammerne for en byudvikling af

Etape 1 på Stigsborg Havnefront. 

Der er tidligere i forbindelse med miljøvurdering af udviklingsplanen for Stigsborg Havnefront (2017)

fremsat og vurderet to alternative forslag, hvor man fandt, at den valgte udviklingsplan ud fra en

helhedsbetragtning var det bedste alternativ.

Nu miljøvurderes udmøntningen af udviklingsplanen for Etape 1 på et mere detaljeret niveau. De

væsentligste forhold fremgår herunder.

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna

Det er nødvendigt at foretage en generel terrænhævning i lokalplanområdet af hensyn til

forureningshåndtering og klimabeskyttelse. Derved mistes visse eksisterende naturkvaliteter, men

disse søges genetableret i Stigsparken og den nye bydels byrum.

Landskab

Terrænhævningen skaber et nyt landskab med et jævnt fald fra kote ca. 5,5 ved Stigsborgvej/Engvej

til kote 2,5 i den bebyggede del tættest på fjorden og en lavere landskabstilpasset kote langs kysten.

Ud for lokalplanområdet rykkes kystlinien frem med op til 100 meter ud i Limfjorden.

Kystfremrykningen er godkendt af Kystdirektoratet.

Den vestligste del af lokalplanområdet ændrer karakter fra delvist ubebygget landskab til tæt

bymæssig bebyggelse i 2-6 etager.

Arkitektur og kulturarv

Lokalplanen søger at sikre høj arkitektonisk kvalitet i en bydel, der er tydeligt inspireret af den

klassiske by i materialevalg og detaljering. Der lægges desuden stor vægt på at skabe grønne og

levende byrum.

Kulturarven søges bevaret i form af fysiske spor og historiefortælling/navngivning, men er også i et

vist omfang nedprioriteret på grund af nødvendig forureningshåndtering.

Befolkningens levevilkår og materielle goder

Bydelen indrettes med bæredygtig mobilitet som styrende designparameter bl.a. i form af et højt

prioriteret stinet og mulighed for at få dækket dagliglivets behov i nærmiljøet (skole, børnepasning,

indkøb mm.).

Parkering etableres fortrinsvist som en samlet bydelsløsning i p-huse med fleksibel udnyttelse af

pladserne og dermed minimering af det samlede kapacitetsbehov.

Uanset fokus på bæredygtig mobilitet må der forventes behov for udbygning af vejnettet og

tilknyttede kryds med henblik at kunne afvikle den biltrafik, som byudviklingen genererer. Der bliver

blandt andet behov for en ny tilslutning til motorvejen. 
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Menneskers sundhed

Støjpåvirkning fra Hedegårds erhvervsaktiviteter vest for lokalplanområdet betyder, at det vestligste

delområde ikke kan udnyttes til boliger før erhvervsaktiviteten ophører. Eksisterende erhverv nord

for Stigsborgvej medfører ikke væsentlig miljøpåvirkning af lokalplanområdet.

Trafikstøjen på Stigsborg Bygade, Stigsborg Brygge, Engvej, Stigsborgvej samt lokalveje omkring

p-huse forventes at medføre behov for afskærmende foranstaltninger med henblik på at sikre

tilfredsstillende boligkvalitet og udendørs opholdsmuligheder.

Vind- og solforhold er søgt optimeret i lokalplanens bebyggelsesstruktur, men dette bør være et

fortsat fokusområde i detailplanlægning og projektering.

Via en sammenhængende stistruktur, etablering af menneskevenlige grønne byrum og ikke mindst

den 15 ha store Stigspark sikres gode rekreative muligheder og muligheder for bevægelse og

aktivitet.

Trafiksikkerheden er et særligt vigtigt fokusområde i kraft af skolen og ønsket om at gøre det

attraktivt at bevæge sig til fods og på cykel. Trafiksikkerhedshensyn er blandt andet indarbejdet med

hævede flader, stier i eget trace, brede cykelstier og fortove samt god struktur på den potentielt

kaotiske afleveringssituation i morgentimerne ved skolen.

Grundvand, overfladevand og jordbund

Regnvand afledes via synlige grønne regnvandsløsninger, som samtidig sikrer rensning af vejvand

før afledning til fjorden.

Den tidligere Kemiragrund er stærkt forurenet blandt andet med arsen, som ved kontakt udgør en

sundhedsrisiko for mennesker. De mest forurenede arealer bebygges ikke, men omdannes til park

efter en overdækning med uforurenet jord i en tykkelse, som eliminerer risikoen for, at forurenet

grundvand kan forurene den rene jord - selv ved et fremtidig højere grundvandsspejl på op til 1,2 m.

Det værst forurenede kisaskedepot spunses med henblik på at bremse mest mulig udsivning til

Limfjorden. Ved en fremrykning af kysten overdækkes desuden eksisterende forurenet

bundsediment, og der sikres en større vanddybde og dermed fortyndingsgrad langs kystlinien. Det

vurderes, at der med de skitserede løsninger kan opnås badevandskvalitet i fjorden.

De arealer som skal bebygges, er også i et vist omfang kortlagt som forurenede grunde. Her skal

der, som det er vanlig praksis, i forbindelse med en §8 tilladelse til følsom anvendelse stillet de

nødvendige krav ift. forureningshåndtering med henblik på at beskytte fremtidige beboeres sundhed,

tryghed og vandmiljø.

Det kan især på byggefelter, der ligger i tilknytning til den tidligere Kemiragrund, være risiko for at

mobilisere grundvandsforurening i forbindelse med grundvandssænkning. Dette bør i videst mulig

omfang søges undgået.

Klimatiske faktorer

Lokalplanområdets bebyggelse skal sikres mod skader i forbindelse med fremtidige stigende

vandstand i fjorden og ekstreme vejrforhold - herunder stormflod og skybrud. Det søges håndteret

Lokalplan 1-2-118Vedtaget

Side 239



med en klimasikret minimumskote for bebyggelse og ved indretning af gård- og gaderum som

midlertidige magasiner for ekstreme regnhændelser. Der skal etableres et samlet system for lokal

håndtering og afledning af regnvand. 
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Miljøvurdering

Miljøvurderingen tager afsæt i miljøvurderingsloven, som fastsætter kravene til miljøvurderingens

proces og indhold.

Miljøvurderingen skal omfatte den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet inden for et bredt

miljøbegreb, der omfatter biologisk mangfoldighed, flora og fauna, befolkningen, menneskers

sundhed, jordbund og jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab,

kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk kulturarv, større

menneskeskabte katastroferisici og ulykker, ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem

ovennævnte faktorer.

Miljøscreeningen, 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 væsentligt berørte:

Biologisk mangfoldighed, fauna og flora

Naturværdier og biologisk mangfoldighed

Landskab

Landskabelig og visuel påvirkning af kysten.

Arkitektur og kulturarv

Arkitektoniske værdier

Befolkningens levevilkår og materielle goder

Bæredygtig mobilitet og fremkommelighed

Menneskers sundhed

Miljøpåvirkning fra omkringliggende virksomheder.

Trafikstøj

Sol-, skygge- og vindforhold.

Rekreative muligheder

Trafiksikkerhed.

Grundvand, overfladevand og jordbund

Håndtering af overfladevand

Jordforurening.

Grundvandsforurening

Forurening af Limfjorden

Klimatiske faktorer
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Beskyttelse mod stormflod og vandstandsstigninger.
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Biologisk mangfoldighed, fauna og flora

Beskyttet natur §3

Indenfor lokalplanområdet findes der områder, som tidligere har været omfattet af

naturbeskyttelseslovens § 3. Det drejer sig om nogle søer, som er opstået fordi opmagasinering af

knust beton, i forbindelse med nedbrydning af Kemiras fabriksbygninger, har trykket jorden.

Aalborg Kommune, Park & Natur har den 4. april 2019 meddelt dispensation til sløjfning af søerne.

Baggrunden er en vurdering af, at søerne ikke har et væsentligt naturindhold, og at registreret

jordforurening i området indebærer, at søerne ved bevaring kan udgøre en potentiel sundhedsrisiko

for mennesker og dyr.

Beplantning og naturkvaliteter i øvrigt

Hovedparten af planområdet fremstår i dag ubebygget. Den østlige del rummer en større fælled

med spredt beplantning og åbne arealer, som pt. er indhegnet pga. forurening. Den nordlige del

anvendes desuden til midlertidigt oplag af overskudsjord, som skal bruges i en senere generel

terrænhævning. De vestlige delarealer er renset helt eller delvist op og er efter terrænopfyldning

tilsået med græs. Med planernes realisering vil den vestlige halvdel af området blive bebygget, den

østlige vil blive omdannes til park.

Der findes ikke registreringer af naturkvaliteten i området, men de mest naturprægede delområder

vurderes at have en vis botanisk interesse. 

Store dele af lokalplanområdet har ligget uberørt i en årrække og fremstår derfor naturpræget. 

Der er planlagt en generel terrænhævning i området. Baggrunden er, at jorden er forurenet fra den

tidligere industrielle anvendelse, og en del af den valgte løsning er at påfylde 1-3 meter uforurenet

jord, så fremtidig risiko for at mennesker kommer i berøring med med sundhedsskadelig forurening

elimineres. Terrænhævningen har desuden til formål at fremtidssikre den nye bydel mod stormflod

og samtidig skabe mulighed for LAR-løsninger med naturligt afløb mod fjorden. Disse hensyn er

afvejet og fundet væsentligere end hensynet til bevaring af de eksisterende naturkvaliteter.
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I forbindelse med detailplanlægningen af Stigsparken og den nye fjordkyst vil mulighederne for i

stedet at genskabe et tilnærmet naturligt strandengs- og overdrevshabitat langs fjorden blive belyst,

herunder mulighederne for evt. at transplantere eksisterende natur. Her skal der ses på, hvilke

naturlige habitattyper der er realiserbare efter den planlagte terrænregulering også set i

sammenhæng med jordtyper og efterfølgende hydrologi. Der vil eksempelvis blive arbejdet konkret

med, at de mest fjordnære arealer koteres så lavt, at de periodisk vil være udsat for oversvømmelse

og dermed saltpåvirkning, hvilket er betingelsen for etablering af strandeng. 

Det indgår desuden i planerne, at byrum mellem husene i den bebyggede del skal have en markant

og varieret grøn karakter. Dette i form af træer, regnbede, grønne kantzoner langs bebyggelsen og

prioritering af grønne gårdrum på det enkelte byggefelt. Dette vurderes ad åre at kunne skabe

grobund for relativ høj biodiversitet i den bebyggede del af Etape 1 af Stigsborg Havnefront. 

Dyreliv

Lokalplanområdet indgår i udbredelsesområdet for en række arter opført på EU-habitatdirektivets

bilag IV. For disse arter vurderes arealet i dag at indgå som levested for flagermus – især som

furagerings-område for dværgflagermus, sydflagermus, men også den væsentligt mere sjældne

dampflagermus, der trækker og furagerer langs fjorden.

Det planlagte vurderes ikke at medføre en væsentlig trussel for områdets bestand af flagermus.

Tværtimod vurderes den fremtidige park og træplantningerne i den bebyggede del af Etape 1 at

kunne bidrage til at sikre dyrene bedre levestedsbetingelser.

Lokalplanområdet er i dag desuden levested for en række af byens almindelige dyrearter, fx harer,

rådyr, småfugle og insekter. Levestedsbetingelserne for en del af det eksisterende dyreliv vil blive

bevaret i den fremtidige park og i kraft af en generel prioritering af træer og anden beplantning i den

bebyggede del af lokalplanområdet.
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Landskab

Terrænhævning

Der planlægges som en del af lokalplanområdets byggemodning en generel terrænhævning i det

meste af området. Jordpåfyldningen er som tidligere nævnt en del af løsningen ift. at undgå

fremtidig kontaktrisiko mellem mennesker og den forurenede jord fra Kemira. Formålet er også at

sikre fremtidige bebyggelser mod risiko for oversvømmelser i forbindelse med stormflod og evt.

fremtidige vandstandsstignigner i fjorden. Endelig har også ønsket om at skabe mulighed for

regnvandsløsninger på terræn med fald mod fjorden været definerende for den planlagte kotering.

Det planlagte fremtidige terræn stiger jævnt fra eksisterende havnefronts kote (ca. 1,5 m DVR) til kote ca. 5,5 m længst

mod nordvest, hvilket svarer til den eksisterende terrænkote langs Engvej på det pågældende sted.

Samlet skabes med terrænbearbejdningen et landskab, som karakteriseres ved et jævnt fald fra

kote ca. 5,5 m ved Stigsborgvej og Engvej i nordvest til den klimasikrede kote 2,5 m i den

bebyggede del af området længst mod syd ved fjorden.

Langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning mod Stigsborgvej vil der på delstrækninger være et

terrænspring mellem den nødvendige kote i Stigsborg Etape 1 og eksisterende terrænkote langs

vejen. Dette tænkes fortrinsvist løst ved, at bebyggelsen i det nordligste byggefelt optager

niveauspringet i bygningen, således at man i praksis vil opleve en god sammenhæng mellem

bebyggelse og vejkote. På ubebyggede strækninger tænkes terrænspringet bearbejdet som en blød

overgang med beplantning.

Langs kystlinien i den sydlige del er det intentionen, at terrænet tilnærmes det eksisterende og

ønsket om at skabe mulighed for at opleve fjorden helt tæt på. Dvs. at terrænet landes på den

eksisterende havnefronts kote i den vestlige del (ca. kote 1,5 m), og at der på kyststrækningen foran
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parken planlægges en endnu lavere kote. Her er hensynet til klimasikring afvejet og fundet mindre

væsentligt end ønsket om at skabe nye rekreative muligheder og naturkvaliteter med karakter af

strandeng. Derfor accepteres det, at det ubebyggede kystlandskab kan blive oversvømmet i

forbindelse med stormflod og høj vandstand i fjorden.

Kystfremrykning

Som en del af løsningen, i forhold til at håndtere jordforureningen fra Kemira, planlægges en

fremrykning af kystlinjen ud for etape 1 med op til 100 meter ud i Limfjorden.

”Uddybning og opfyldning på søterritoriet” står på Bilag 2 i ”Lov om miljøvurdering af planer og

programmer og af konkrete projekter (VVM)”. Kystdirektoratet, som er myndighed på søterritoriet,

har i forbindelse med at direktoratet gav tilladelse til kystfremrykningen i 2018 vurderet, at projektet

ikke er VVM-pligtigt. 

Den eksisterende kystlinje består i væsentlig grad af tidligere opfyld, som fjordvandets strømninger

og erodering over tid har modificeret til det nuværende "naturlige" udtryk, men hvor kysten også,

især i den østligste del, må siges at være stærkt medtaget pga. kronisk erosion. Med

kystfremrykningen vil dette udtryk ændres, men løsningen er en forudsætning for at forbedre

miljøforholdene i fjorden med hensyn til udsivning af forurening, overdækning af forurenet

bundsediment og dermed forbedring af badevandskvaliteten.

Den planlagte kystfremrykning er her illustreret på et luftfoto fra 2017.

Kanten på den nye kystlinie planlægges som hovedprincip udformet som en stenkastning, som

sikrer kysten mod fremtidig erosion. På de vestligste 50-100 m tænkes dog etableret en forankret
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kajspuns, da bundhældningen her er for stejl til en stenkastning. Vandanlæg med nye rekreative

muligheder, vandaktiviteter, bade- og bådebroer tænkes koblet på den nye kyst successivt, når

brugergrundlaget og behovet er afdækket. Detailplanlægning og design af den nye fjordkyst vil

indgå i en ny lokalplanproces for Stigsparken. Der lægges i den forbindelse vægt på at nye

vandanlæg udformes med respekt for helhedsoplevelsen af fjorden og kystlandskabet.

Bebyggelsens påvirkning af kystlandskabet

Planområdet er med undtagelse af Aalborg Kommunes administrationsbygning på Stigsborg Brygge

5 i dag stort set ubebygget. Med lokalplanen fastlægges de overordnede rammer for, hvordan der

kan bygges i området, herunder også at den østlige del samtidig reserveres til et ubebygget

parkområde. På grund af områdets fjordnære beliggenhed, vil dette medføre en påvirkning af

kystlandskabet.

Allerede i dag er området dog i kommuneplanen udlagt til blandet bolig og erhverv med mulighed for

bebyggelse i 4 etager og en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på 60 inkl. parken. Ændringen i den

aktuelle planlægning består i, at der skabes mulighed for op til 6 etager og en gennemsnitlig

bebyggelesprocent på cirka 130 i den bebyggede af Etape 1. Lokalplanen rummer dog kun

byggeretsgivende bestemmelser for udvalgte byggefelter.

Kig fra Aalborgsiden (Musikkens Plads) mod Stigsborg Havnefront (marts 2019).

Aalborg Kommunes administrationsbygning på Stigsborg Brygge 5 ligger centralt mod havnefronten

i det i øvrigt ubebyggede område. Umiddelbart til højre for Stigsborg Brygge 5 ses de eksisterende

etageboliger i 5 etager nordvest for lokalplanområdet ved Limfjordsvej. Langs Havnefronten mod

vest kantes området af Hedegaards silobygninger. Bag lokalplanområdet mod vest ses

Skansebakkens grønne top, mens det mod øst er det flade fjordlandskab, der præger billedet. 

Her er et muligt fremtidigt bebyggelsesvolumen i 2-6 etager vist på samme foto som en hvid klodsmodel.

En bebyggelse i 2-6 etager afviger ikke i væsentlig grad fra eksisterende bebyggelsesskala i
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naboområder. Uanset dette må det, når Etape 1 er fuldt realiseret forventes, at oplevelsen af

kystlandskabet skifter karakter til et mere bymæssigt udtryk.

På det viste fremtidsscenarie ses Skansebakkens grønne top dog stadig bag bebyggelsen, og via

de nordsydgående gaderum dannes desuden kig gennem den nye bebyggelse mellem bagland og

fjord. Til højre i billedet mod øst ses det, hvordan Stigsparken vil bidrage til at fastholde oplevelsen

af det ubebyggede kystlandskab på en del af Stigsborg Havnefront. 
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Arkitektur og kulturarv

Arkitektoniske værdier

Der er udarbejdet kvalitetsprogrammer for byggeri, gader og byrum, som beskriver

ambitionsniveauet for den karakter og de kvaliteter, som skal kendetegne Etape 1. De væsentlige

dele af kvalitetsprogrammerne er videreført som lokalplanbestemmelser for udformning af

bebyggelse og ubebyggede arealer.

Ambitionen er at skabe "karréby med et twist" med et tydeligt aftryk af det omgivende landskab og

diversitet i skala og typologier. Bebyggelsen skal som hovedindtryk fremstå med tegl som

facademateriale og henter generelt i sin detaljering væsentlig inspiration fra den klassiske by. Blandt

andet i kraft af en tydelig markering af bygningens base, krop og tag.

Omkring alle bebyggelser etableres grønne kantzoner, der kobler livet i bygningens stueetage med

det offentlige byliv i gaderne. Der lægges generelt vægt på, at gader og byrum fremstår med

markant grøn karakter i form af træer, regnbede, facadebegrønning mm.

Et billede af de ønskede fremtidige kvaliteter i den centrale bygade, med træer, regnbede, facadebeplantning og god

plads til ophold langs facaderne. 

Formålet med den valgte arkitektoniske tilgang har været at skabe en bæredygtig og mangfoldig

bydel, præget af høj biodiversitet og hvor det er rart for mennesker at bo, færdes og opholde sig.

Kulturhistoriske værdier

På nær svovlsyrebeholderen i områdets nordlige del er alle bygninger fra Kemira revet ned.

Syrebeholderen er et ikonisk bygningsværk, som vurderes at være bevaringsværdigt. Den er nittet

sammen, og den rustrøde farve og det grønne ir, giver kuglen et helt specielt udtryk.

Syrebeholderen skal så vidt muligt søges bevaret og integreret i et fremtidigt parkprojekt, dog under
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forudsætning af, at dette viser sig at være miljømæssigt forsvarligt.

Syrebeholderen og Syrens Bådelaug er reminiscenser fra områdets industrielle fortid. 

Syrens Bådelaug som institution stammer også tilbage fra områdets industrielle æra. Nogle af

svovlsyrefabrikkens medarbejdere fik lov til at anbringe deres både ved det, man dengang kaldte

"Syrens Hul" (et hul i brinken fra fjorden). På grund af kystfremrykningen kan Syrens Bådelaug ikke

blive på sin nuværende beliggenhed, men det er intentionen at foreningen skal omplaceres i nye

rammer og derved fortsat være en del af områdets liv.

Syrestien er anlagt på den tidligere Sæbybanes trace - en privatbane til Frederikshavn over Sæby

anlagt i 1899. Baneforløbet vurderes at være et bevaringsværdigt kulturspor, og planlægges derfor

bevaret og etableret som sti i hele traceet.

Så er der de mere eller mindre usynlige fortællinger: Nørresundby Boldklub, det nedlagte

Nørresundby stadion ved Limfjordsvej og fodboldenglen Henning Jensen, som trådte sine

barnefodboldstøvler her. Denne fortælling tænkes videreført ved, at Henning Jensen hædres med

en plads og en statue på kanten mellem bebyggelse og park.

Stigsborgen er en anden skjult fortælling. Det ældste, der er fundet om Stigsborg, er fra præsten i

Nørresundby, Knud Skotts beretning fra 1732: “Udi Sundby Kjær ved siden af Limfjorden er en

firekantet plads omgivet med tørvegrave; og siges at have været en liden fæstning eller borg, der

kaldes endnu Stisborg, af en gammel adelsmand Sti Hvide, som har haft sin gård i en lille by i

sognet, som kaldes Worberg…”. Ifølge kort fra 1777, var voldanlægget ca. 93 x 93 meter bred og -

fra et yngre kort fra 1909 - 5,4 m højt. Voldanlægget blev sløjfet, da man byggede

Svovlsyrefabrikken i 1912, men fortællingen er bevaret i navngivningen af området.

Arkæologi

Aalborg Historiske Museum har tidligere gjort opmærksom på, at der kan være arkæologiske

interesser inden for det 55 ha store område. En større arkæologisk forundersøgelse i Etape 1 er dog

vurderet sundhedsmæssigt uforsvarlig at gennemføre på grund af omfattende arsenforurening i

jorden i dele af området.

Hensynet til eventuelle arkæologiske interesser er således afvejet og fundet mindre væsentlige end

hensynet til en forsvarlig håndtering af forureningen fra Kemira - herunder arbejdsmiljøet for de
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arkæologer, som i givet fald ville skulle udføre udgravningerne.

Det gælder dog stadigt, at hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder, skal arbejdet

standses og fundet straks meldes til Nordjyllands Historiske Museum, jf. museumsloven.

Lokalplan 1-2-118Vedtaget

Side 251



Befolkningens levevilkår og materielle goder

Bæredygtig mobilitet

Når udviklingsstrategien for Stigsborg Havnefront er realiseret fuldt ud (både Etape 1, 2 og 3) vil der

bo i omegnen af 7-8.000 indbyggere i den nye bydel. Hertil kommer kontorerhverv, skole,

institutioner, lokale butikker, caféer osv. Konsekvensen er uundgåeligt en betydelig stigning i

trafikken i området samt til og fra området.

For at denne byudvikling kan lykkes, uden at trafikken på de omgivende veje bryder sammen, er

fremme af bæredygtig mobilitet en forudsætning. På grund af den centrale beliggenhed i Aalborg

vurderes der på Stigsborg at være et særligt potentiale for at flytte transportarbejde fra biler til cykel-

og gangtrafik. Dette søges fremmet ved at prioritere et veludbygget sammenhængende stinet med

god færdselskomfort for cyklister og gående. Ambitionen for Stigsborg er, at beboerne ikke oplever

et behov for en bil i det daglige. Man tager kun bilen, når det er nødvendigt.

Planlagt stistruktur for hele Stigsborg Havnefront. Uden for Etape 1 (markeret med rød streg) er figuren kun vejledende,

da der endnu mangler konkret planlægning herfor.

Som et led i dette arbejdes der blandt andet med at undersøge de tekniske, byplanmæssig og

økonomiske muligheder i at etablere en cykel- og gangbro over Limfjorden fra Stigsborgs Fjordplads

til Musikkens Plads på Aalborg-siden. En cykel- og gangbro på denne placering vurderes at kunne

ændre radikalt på byens transportmønstre. Herved kobles Stigsborg og Nørresundby direkte med

Aalborgs kommercielle og kulturelle centrum og supercykelstien til Aalborg Universitet. Det skaber

desuden eksempelvis mulighed for, at den nye Stigsborg Skole kan have et opland/skoledistrikt der

omfatter dele af Aalborg Midtby.

I både lokalplan og kommuneplantillæg sikres reservation til brolandinger, så en evt. bro kan

etableres på et senere tidspunkt.
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Planlagt kollektiv trafikbetjening af hele Stigsborg Havnefront.

Til de længere ture skal kollektiv transport være en mulighed for at lykkes med at holde

biltransportarbejdet på et minimum. Principperne for kollektiv trafikbetjening af Stigsborg Havnefront

er skitseret ovenfor, men endnu ikke fastlagt i detaljer. Der er grundlæggende to hovedscenarier:

Betjening med almindelig bybus via Limfjordsvej/bygaden eller betjening med en højklasset

BRT-løsning på Østergade/Engvej suppleret med en fødelinie ind i området i form af fx en førerløs

minibus.

Adgang til uddannelse, arbejde, indkøb, kultur, grønne områder mv.

Pga. den bynære placering er der masser af arbejdspladser tæt på, ligesom lokalplanen også

indeholder mulighed for byintegrerbare erhverv. Derudover afgrænses et bydelscenter med

mulighed for lokale butikker.

Et centralt element i planforslaget er desuden Stigsparken; en stor bypark, der i fremtiden vil rumme

mange forskellige aktivitetsmuligheder for beboerne og besøgende i alle aldre. Et andet centralt

element er placering af det nyt børne- og ungeunivers (integreret skole, børnehave og vuggestue)

på kanten mellem parken og det bebyggede område i Etape 1 af Stigsborg Havnefront.

Bydelen er således planlagt, så der er en tæthed og nærhed mellem boligen og de aktiviteter, der er

behov for i hverdagen. Der arbejdes således også på denne måde med at understøtte, at beboerne

kan gå eller tage cyklen, når de skal ned til skolen, institutionen, eller handle ind om eftermiddagen.

Også fritidsaktiviteter vil være beliggende inden for overskuelig afstand, når man bor på Stigsborg

Havnefront. Både i kraft af nærheden til Nørresundby og Aalborg midtby, men også i form af

aktivitetsmuligheder i fx Stigsparken og på skolen, som også tænkes udviklet som et

forsamlingshus/mødested for lokalområdet. 

Parkering
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Områdets parkeringsbehov planlægges fortrinsvist dækket med fælles parkeringsløsninger, som

kan benyttes fleksibelt af beboere og brugere af området. Dette i form af 2-3 centralt beliggende

p-huse suppleret med parkering i konstruktion (hævet p-kælder under gårdrum) på enkelte

byggefelter samt mindre p-lommer og kantstenspladser til korttidsparkering. Intentionen med

p-løsningerne er blandt andet, at undgå en situation, hvor det er bilerne, der fylder i by- og gaderum.

Derved kan der frigives plads til ophold, byliv og beplantning. 

Med etablering af to p-huse er der kapacitet til at dække et parkeringsbehov svarende til Aalborg

Kommunes midtbynorm (½ plads pr. bolig). P-dækningen skal løbende overvåges med henblik på at

vurdere, om dette svarer til det faktiske behov. For at fremtidssikre området i forhold til evt. større

parkeringsbehov, skal der fastholdes mulighed for at etablere et ekstra p-hus i den nordlige del af

området (byggefelt C8).

For at minimere behov for grundvandssænkning laves parkering på nogle byggefelter som en hævet

kælder i stueetageniveau i maven af bebyggelsen, men kantet af boliger/aktive funktioner mod

gader og promenade og med etablering af et grønt gårdrum ovenpå. Der er en risiko for, at

parkering i stueetagen kan have negative konsekvenser for bymiljøet, hvorfor dette bør være et

fokusområde i projektering af de konkrete byggerier. 

Det forventes at komme til at koste penge for beboere, brugere og gæster at parkere på Stigsborg

Havnefront. Det kan tilskynde nogle til at finde gratis parkering udenfor området fx ved

boligblokkene langs Limfjordsvej eller på villavejene nord for Engvej. For at undgå dette, bør der

indføres beboerparkering, tidsbegrænset parkering eller tilsvarende i disse områder.

Fremkommelighed for biltrafik

Stigsborg-området får vejadgang via Engvej. Den kommende nord-sydgående Stigsborg Bygade

udgør sammen med Stigsborg Brygge og Nordre Havnegade de primære fordelingsveje i Etape

1. En realisering af byudviklingen vil således medføre en øget biltrafikbelastning af det omgivende

vejnet, herunder især Engvej og dennes tilslutninger til Østerbrogade og Østergade.

Viatrafik vurderede i 2017 den forventede fremtidige belastningsgrad af de to kryds ved

Østerbrogade og Østergade ved en realisering af Etape 1. Vurderingen var, at trafikken i begge

kryds kan afvikles, dog med lavest acceptable serviceniveau (E), store kølængder og risiko for

sammenbrud. I forlængelse heraf blev det besluttet at etablere en ny tilslutning til motorvejen ved

Borgmestersvinget senest i forbindelse med fuld udbygning af Etape 1.

I forlængelse heraf har NIRAS i 2019 analyseret de forventede trafikmængder og

fremkommeligheden på fordelingsveje i Etape 1 og i forbindelse med vejtilslutninger til det

eksisterende vejnet. Konsekvenserne er belyst både som følge af etape 1 i sig selv

(lokalplanområdet) og som følge af et fuldt udbygget Stigsborg Havnefront (både Etape 1, 2 og 3).

Dette er valgt med henblik på at fremtidssikre infrastrukturen i området, uanset at der med lokalplan

1-2-118 kun fastlægges byggeretsgivende bestemmelser for en del af Etape 1.
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Forventet ÅDT efter en realisering af byudviklingen i Etape 1 (til venstre) og ved en fuld realisering af hele Stigsborg

Havnefront, dvs. både Etape 1, 2 og 3 (til højre).

Den forventede årsdøgntrafik (ÅDT) varierer fra ca. 3.000 ved skolen, svarende til den

trafikmængde, der dagligt kører på Reberbansgade i Aalborg, til godt 9.000 biler i døgnet på en

kommende tilslutningsvej til motorvejen i en fuldt udbygget situation. Dette svarer til det antal biler,

der i dag kører på Jyllandsgade. 

I beregningerne er der brugt turrater svarende til erfaringer fra tilsvarende byområder i Aalborg i

dag, og der er således ikke taget særlig højde for de reduktioner i bilejerskab og biltrafik, som

projektets prioritering af bæredygtig mobilitet må forventes at afstedkomme. Derfor kan den faktiske

fremtidige biltrafik vise sig at blive mindre - især hvis det lykkes at realisere ideen om en cykel- og

gangbro over Limfjorden til Aalborg Havnefront.

Der er udarbejdet en følsomhedsanalyse for at vurdere betydningen af øget brug af cykel og gang

som erstatning for bilen ved at regne på en daglig turrate for lejligheder på 2 ture pr. bolig pr. døgn i

stedet for 3 (som de viste ÅDT'er er baseret på). Dette medfører eksempelvis en reduktion i den

forventede ÅDT i den nordlige ende af bygaden fra 6.595 til 5.383. Ligeledes kan det ændre billedet,

hvis flere børn end antaget cykler/går eller transporteres i bus til skole i stedet for at blive kørt i bil.

For at sikre tilfredsstillende fremkommelighed er der desuden kigget på kapacitet og evt. behov for

signalregulering af de tre primære kryds i forbindelse med Etape 1:

Krydset Engvej/bygaden/Stigsborgvej

Krydset Engvej/Limfjordsvej/Nordre Havnegade

Krydset Nordre Havnegade/Stigsborg Brygge

Kapacitetsberegningerne har vist, at det er nødvendigt, at krydsene Engvej/bygaden/Stigsborgvej
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og Engvej/Limfjordsvej/Nordre Havnegade begge ombygges til nye 4-benede signalregulerede

kryds.

Krydset Nordre Havnegade/Stigsborg Brygge kan i forbindelse med udbygningen af Etape 1

etableres som et vigepligtsreguleret T-kryds, men skal signalreguleres i forbindelse med udbygning

af Etape 2 (Hedegaard-området).

Samlet set er konklusionen, at udbygningen af Stigsborg-området forudsætter, at der laves

ombygninger og udvidelse af vejene uden for området.

Sårbare grupper, ældre og handicappede

Med et veludbygget stinet i form af promenader og Syrestien, hvor bløde trafikanter færdes i eget

trace, samt fortove og brede cykelstier langs de overordnede veje, er det også hensigten at skabe

god tilgængelighed for handicappede.

Lokalplanen indeholder krav om, at der i den konkrete skitsering og projektering af pladser, gader,

byrum og promenade skal tages hensyn til tilgængelighed for handicappede og andre sårbare

grupper.

Katastroferisici og ulykker

Stigsparken ligger ca. 1 km fra Oliehavnen, mens den bebyggede del af Stigsborg Havnefront Etape

1 ligger mellem 1 og 1,5 km fra Oliehavnen.

De eksplosionsbrande, der kan sammenlignes med fra andre havne fortæller, at ildkuglen kan nå ud

på 400 m fra tankanlægget, og at der er betydelige skader ud til 1.000 m fra eksplosionen. Derfor

har den nuværende beredskabsplan for Oliehavnen en evakueringszone, der når ud til 1.500 m.

Beredskabsmyndigheden er bekendt med, at der arbejdes på at lave en ny og opgraderet

skumcentral på Oliehavnen. Når den kommer i drift, kan man sidestille risikoen med en stor brand i

en stor sprinklet bygning fx Musikkens Hus. De fagpersoner, som beredskabsmyndigheden læner

sig op ad fastholder, at risikoen fremadrettet er meget lille.

Lokalplan 1-2-118Vedtaget

Side 256



Menneskers sundhed

Miljøpåvirkning - støj, støv og lugt fra Hedegaard Agro

Vest for lokalplanområdet ved havnefronten ligger idag den eksisterende virksomhed Hedegaard

Agro, som producerer dyrefoder og såsæd. Der modtages i den forbindelse korn og lign., som tørres

og oplagres på virksomheden. Transport af råvarer, og produkter til og fra virksomheden, foregår

dels med lastbiler ad Nordre Havnegade dels med over kaj med skib.

WH-PlanAction har i 2018 foretaget en analyse af de miljømæssige konsekvenser af virksomhedens

aktiviteter, dette med henblik på at vurdere muligheder og begrænsning ift. byudvikling mellem

Stigsborg Brygge 5 og Hedegaard Agro (lokalplanens delområde G, se Kortbilag 2). 

Støjkonsekvenserne ind i lokalplanområdet varierer over døgnet, året og afhængig af højden over

terræn. Generelt forekommer den højeste støjbelastning i 17,5 m højde i dagtimerne. Eksempel på

variationen er vist herunder.

 Beregnet støjbidrag 1,5 m over terræn, dagtimer i høst uden skibsanløb.
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Beregnet støjbidrag 17,5 m over terræn, dagtimer i høst uden skibsanløb.

I forbindelse med skibsanløb vil der være et væsentligt ekstra støjbidrag herfra i den sydlige del af

området ved havnefronten.

Konklusionen er, at de vejledende støjgrænser for støjfølsom anvendelse overskrides. Derfor stiller

lokalplanen krav om, at der ikke må etableres støjfølsom anvendelse; boliger, dag- og

døgninstitutioner, i dette delområde, så længe der er tung erhverv og havneaktivtet på områderne

vest for.

Vurderingen er dog, at det uanset miljøpåvirkningen vil være muligt at etablere kontorerhverv ol., i

området mellem Stigsborg Brygge 5 og Hedegaard Agro, forudsat, at det med støjafskærmning i

facaden kan sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger de vejledende støjgrænser.

Problemet med støj stiger med højden på bygningerne og jo tættere, man kommer på Hedegaard.

Det er specielt en udfordring for de to nærmeste byggefelter; B1 og B2 (Kortbilag 2). Her er der som

udgangspunkt heller ikke muligt at etablere kontorer og lignende.

Lokalplanen giver ikke mulighed for byggeri på byggefelt B1 og B2, men indeholder krav om at i

forbindelse med en kommende lokalplan eller lokalplantillæg, der giver mulighed for byggeri i over

7,5 meters højde på byggefelt B1 og B2, skal der laves aftale om en overgangsordning med

virksomheden/-erne vest for delområdet.

Der er i samme undersøgelse som nævnt ovenfor foretaget en vurdering af støvbelastningen fra
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Hedegaards aktiviteter, bl.a. på grundlag af OML beregninger (Operationel Meteorologisk

Luftkvalitetsmodel).

De beregnede støvimmissioner fra afkast på Hedegaard Agro er med god margin mindre end

Miljøstyrelsens immissionsgrænse (B-værdi) på 80 μg støv/Nm3.

Støv fra oplag af korn vil under normale omstændigheder heller ikke medføre problemer forudsat at

oplag afskærmes. Støv fra losning af råvarer kan ske uden støvgener i lokalplanområdet under

forudsætning af, at der ikke foretages losning, når der er hård vind fra vestlige retninger.

Endelig er der lavet beregninger af Hedegaard Agros lugtbidrag til omgivelserne, også med

udgangspunkt i OML beregningsprogrammet (Operationel Meteorologisk Luftkvalitetsmodel).

Miljøstyrelsens lugtvejledningen fastsætter den vejledende grænseværdi for lugt i boligområder til

5-10 LE/m3 (lugtenheder/m3). Lugtbidraget fra Hedegaard Agro er i området beregnet til maksimalt

0-5 LE/m3, og vil ikke overskride vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse.

Der vurderes ikke at være væsentlige kilder til diffus lugt fra Hedegaard Agro eller fra de

havnerelaterede aktiviteter.

Miljøpåvirkning - støj fra Bates og Segezha

Nord for Stigsborgvej ligger et eksisterende industriområde, hvor to virksomheder har til huse i en

række sammenbyggede haller. Bates Cargo-Pak ApS producerer oppustelige sække, der anvendes

som luftpuder til sikring af gods under transport. Segezha producerer papirsække til affald,

byggematerialer, landbrugsprodukter mm. Virksomhederne er i drift døgnet rundt alle ugens

hverdage. Der forekommer lastvognskørel til og fra området i forbindelse med tilkørsel af råvarer og

udkørsel af færdigvarer.

Støjforholdende omkring de to virksomheder er belyst med støjberegninger i 2007 på grundlag af

identifikation af væsentlige punktkiler (tekniske installationer ol.) og mobile støjkilder i form af blandt

andet lastbiltransport.
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Beregnet støj fra Bates 1,5 m over terræn om dagen.

Beregnet støj fra Bates 1,5 m over terræn om natten.
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Beregnet støj fra Segezha 10 m over terræn om dagen.

Beregnet støj fra Segezha 10 m over terræn om dagen.
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Det vurderes, at virksomhedernes drift ikke er ændret væsentligt siden 2007. Derfor antages

ovenstående at tegne et dækkende billede af den potentielle støjbelastning fra de to virksomheder

ind lokalplanens område.

Som det ses, ligger den beregnede støjbelastning ind på byggefelterne og Stigsparken i

lokalplanområdet til enhver tid under 40 dB (A). De eksisterende erhvervsvirksomheder i

industriområdet nord for Stigsborgvej vurderes således ikke at udgøre en miljøbelastning og dermed

begrænsning for byudvikling i form af blandede boliger og erhverv samt rekreative formål i

lokalplanområdet syd for Stigsborgvej. 

Trafikstøj

Den øgede trafikbelastning på de overordnede veje i og omkring området vil medføre en vis

støjbelastning af den nærmest liggende bebyggelse 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 for dette lavet støjberegninger på Engvej, Stigsborgvej, Stigsborg Brygge,

bygaden samt lokalveje, hvor der kan forventes biltrafik af betydning. Det gælder lokalveje omkring

P-huse, ved skolen og på den lokale fordelingsvej mellem byggefelterne B13-B16. Hastigheden er i

støjberegningerne sat til hhv. 50, 40 og 30 km/t, og der er regnet med almindelig asfalt som

belægning.

Beregning af forventet trafikstøj fra de mest trafikerede veje i Etape 1.
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For udendørs opholdsarealer i forbindelse med boliger viser beregningerne, at den vejledende

grænseværdi (58 dB) overskrides for kantzonerne mellem de trafikerede veje og bebyggelse, mens

alle gårdrum, og områder bag bygninger, overholder grænseværdien. Hvor der er slip mellem

bygningskroppe bredes støjen dog en smule mere ind på området. 

For rekreative områder viser beregningerne, at den vejledende grænseværdi (58 dB) overskrides for

byrummene 'Grøn portal' (den grønne ankomstplads i den nordlige del af bygaden) og dele af

'Skolepladsen'. Disse byrum skal fortrinsvist disponeres henholdsvis som æstetisk element i

bymiljøet med identitetsskabende beplantning o.l. og funktionelt indrettes til transitplads

(ankomstareal til Børn- og Ungeunivers og stiforbindelse), opholdsrum og aktiviteter knyttet til

skolen. Disse byrum er således ikke indtænkt som primære opholdsarealer.

På bygningsfacader må forventes overskridelser af de vejledende grænseværdier (58 dB for boliger

og 63 dB for erhverv). Her ses niveauer på op til 67 dB på de mest støjbelastede facader ud mod de

trafikerede veje i området. 68 dB på facaden er max i forhold til, hvornår det kan anbefales at

planlægge for boliger. 

For at tage toppen af trafikstøjen stilles krav om støjdæmpende asfalt på fordelingsvejene i området.

Det vurderes, at dette vil give en støjdæmpning på omkring 2 dB.

Uanset dette vil der dog med den valgte tætte bymæssige bebyggelsesplan være behov for at

indtænke afbødende foranstaltninger i de berørte bebyggelser. Derfor stiller lokalplanen krav om, at

der arbejdes med følgende elementer for at sikre de vejledende strøjgrænser for boligers udendørs

opholdsarealer og indendørs opholdsrum:

Udendørs opholdsarealer: Det skal sikres, at der er udendørs opholdsarealer på alle byggefelter,

som ikke er støjramte. Bebyggelse skal fungere som støjskærm for de primære opholdsarealer i

gårdrum, ligesom der i størst muligt omfang skal arbejdes med støjdæmpende foranstaltninger på

støjramte altaner. 

Facadeudformning: 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 skal orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod

boligens stille facade og birum mod gaden. 

Vindgener

Som en del af den overordnede strategi i bystrukturen er de nordsydgående gadeforløb

gennemgående og sikrer derved mulighed for lange kig til fjorden. De øst-vestgående lokalgader

derimod er som hovedprincip søgt forskudt med henblik på at dæmme op for og bryde den

fremherskende vindretning langs fjorden. Der er desuden arbejdet med at mindske vindgener med

følgende virkemidler:

Omfanget af lange lige ubrudte bygningsfacader er søgt minimeret ved at indarbejde mellemrum
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mellem bygningskroppe, nicher, tilbagerykninger mm.

Der skal være minimum et spring i etageantallet pr. byggefeltskant.

Karréstrukturen afskærmer og giver læ til de indre friarealer.

Stor andel af træer og anden beplantning, der bryder vinden i gader, på pladser og i gårdrum. 

Ønsket om at skabe god vindkomfort i bydelen har således været definerende for udviklingsplanen.

Men beliggenheden ved fjorden gør, at det også fremadrettet bør være et fokusområde i den

konkrete bygningsudformning, placering af altaner, opholdsarealer ol.

Lokalplanen indeholder krav om, at en del af altanarealet langs Limfjorden er indeliggende, så

altanerne kan bruges en større del af året.

Dagslysforhold

Den relativt høje bebyggelsestæthed indebærer en risiko for at dagslysforholdene i bebyggelsen

udfordres. Der er derfor, som en del af arbejdsprocessen med udviklingsplanen, gennemført

dagslysanalyser for stueetagen.

Lokalplan 1-2-118Vedtaget

Side 264



Dagslysdiagrammet viser, bag hvilke facader der er gode dagslysforhold i stueetagen (gul), og hvilke der er risiko for

problematiske dagslysforhold (rød og blå).

Stueetagen udgør den mest kritiske facade dagslysmæssigt. Analysen viser, at langt hovedparten af

facaderne i stueetagen er placeret hensigtsmæssigt i forhold til tilgang af dagslys inde i rummet.

Det forventes, at der vil blive etableret altaner til langt de fleste boliger. Lokalplanen giver mulighed

for altaner, der udkrager op til 2 m fra facaden. En stor altan kan reducere dagslyset for en underbo

betragteligt. Derfor anbefales det, at nye altaner dimensioneres og placeres ud fra en vurdering

af, hvordan den vil påvirke mængden af dagslys.

Sol og skygge på udearealer

Med beliggenheden på fjordens solside er der generelt gode solforhold for lokalplanområdets større

rekreative områder og forløb. Havnepromenaden og Fjordpladsen vil ligge i sol det meste af dagen,

mens dele af Parkpromenaden vil være skyggebelastet om aftenen, men at denne promenade

netop ligger i kanten af et stort åbent parkområde på ca. 15 ha gør, at dette virker uproblematisk.

I den bebyggede del af Etape 1 vil der med en bebyggelsesskala på 2-6 etager i en karréstruktur

være en vis skyggebelastning af gader og gårdrum, som dog selvfølgelig naturligt varierer over året

og dagen. Nedenfor ses et eksempel på skyggeforholdene for to karréer i havnekvarteret om

sommeren, hvor brugsværdien af udearealerne er mest følsom.

Eksempler på sol- og skyggeforhold for to karréer i Havnekvarteret med bebyggelse i 4-6 etager. Diagrammet til venstre

viser skygger svarende til en junisituation kl. 12, og diagrammet til højre viser juni kl. 18. 

Ud fra ovenstående eksempel vurderes der generelt at være gode muligheder for at finde

opholdsarealer med gode solforhold. Dog ses det også, at det er vigtigt at indtænke sol- og

skyggeforhold i disponeringen af arealer i det enkelte gårdrum således, at netop arealer med gode

solforhold gennem dagen reserveres til fælles ophold.

Friluftsliv og rekreative interesser

Hensynet til en sammenhængende rekreativ struktur gennem området søges varetaget. Dels i kraft
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af forløbet Syrestien, Skolepladsen og derigennem forbindelsen til Stigsparken. Dels i kraft af den

sammenhængende Havnepromenade, som har forbindelse til en fjordsti på tværs af parken og

videre langs fjorden mod øst uden for lokalplanområdet.

Etape 1 rummer generelt med beliggenheden ved Stigsparken og fjorden gode muligheder for udeliv

- herunder gå- eller løbeture i boligernes nærområde - hvilket i et sundhedsmæssigt perspektiv er

meget positivt. Et andet vigtigt greb i planen er etableringen af nye vandaktivitetsmuligheder i

forbindelse med Fjordpladsen og fjordkysten i øvrigt. Her skabes mulighed for at nyde

fjordlandskabet og for leg, fysisk udfoldelse og læring med udgangspunkt i vandaktiviter. Den

konkrete programmering af både Stigsparken og Fjordpladsen kommer på et senere tidspunkt,

herunder placering og integrering af konkrete aktiviteter.

En af de muligheder som overvejes, er placering af et skateranlæg som en del af Stigsparken. Der

lægges i den forbindelse vægt på at indtænke hensynet til, at skateranlægget ikke kommer til at

udgøre en støjbelastning for kommende boliger.

I den bebyggede del af området siger erfaringen, at prioritering af det grønne i byens rum udgør et

helt centralt virkemiddel i ønsket om at fremme et godt mikroklima. På de nære opholdsarealer

(kantzoner, gårdrum mm.), samt i gaderum og på pladser, lægges der derfor vægt på at skabe

opholdsvenlige og sunde byrum for mennesker ved at prioritere høj biodiversitet og mange træer. 

Trafiksikkerhed

Fordi en væsentlig del af transporten i, fra og til området tænkes at skulle foregå med cykel og gang,

stiller det ekstra store krav til at trafiksikkerheden er i orden for de bløde trafikanter. Et særligt

element ift. trafiksikkerhed er skolen, som er placeret centralt i den sydlige del af området.

Skolen er koblet op på store dele af bydelen via det eksisterende sti og vejnet, men ligger samtidig i

væsentlig afstand fra den eksisterende by og i nogen grad adskilt fra denne samt dele af den nye

bydel af større, interne veje. Disse forhold kan reducere motivationen for børn og forældre til at gå

eller cykle til eller fra skolen. De detaljerede trafikløsninger omkring skolen skal løses ifm. design og

projektering af skolen og bygaden, men der bør være et skarpt fokus på at understøtte

mulighederne for at gøre elever på, især de lavere klassetrin, selvtransporterede på deres skolevej.

Hvis andelen af elever, som køres i skole i bil kan reduceres, kan det både forbedre

trafiksikkerheden og den almene sundhedstilstand blandt børn og voksne.

De primære skoleruter for bløde trafikanter i tilknytning til lokalområdet forventes at være langs

fordelingsvejene: Henholdsvis Nordre Havnegade/Stigsborg Brygge og Engvej/Stigsborg Bygade

samt de bilfrie stiforbindelser ad Syrestien, havne- og parkpromenaderne samt en evt. cykel- og

gangbro til Aalborg Havnefront.

Der er i tværsnittet for fordelingsvejene (Stigsborg Bygade og Stigsborg Brygge) prioriteret således,

at der på hele strækningen er en cykelsti på 2,4 m i begge sider og et fortov på 2,0 m. Hertil kommer

kantzoner. Kørebanen er planlagt forholdsvis snæver og med forsætninger med henblik på at

tilskynde biler til lav hastighed (max. 40 km/t). Op til de mest trafikerede sideveje/overkørsler (ved

p-huse) placeres cykelsti og kørebane i umiddelbar sammenhæng med henblik på at sikre gode
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oversigtsforhold. Ved mindre trafikerede overkørsler til lokalveje med shared space-karakter er det

vurderet sikkerhedsmæssigt forsvarligt at arbejde med afstand mellem kørebane og cykelsti.

Det kommende kryds Engvej/bygaden/Stigsborgvej vurderes at være et særligt kritisk punkt på

skoleruten I projektering af krydset skal der lægges vægt på at prioritere trafiksikre løsninger for

bløde trafikanter. 

Ud over de nye veje bør der i det videre arbejde kigges nærmere på behov for ombygninger af den

eksisterende del af Stigsborg Brygge og Nordre Havnegade med henholdsvis cykelsti og fortov samt

med en krydsningshelle for bløde trafikanter mellem kørebanerne, hvor Syrestien krydser Nordre

Havnegade. 

Konkret i skolens nærområde er der særskilt væsentlige problematikker omkring trafiksikker adgang

til busstoppested samt sikkerhed og sikring af et godt flow i forbindelse med forældres afsætning af

skolebørn - især i morgenspidstimen.

 

Sammenhæng mellem busstoppested og skole samt afsætningsmuligheder.

Busstoppested planlægges placeret ved Limfjordsvej, hvorfra der etableres stiforbindelse mod syd til

Syrestien. Derved skabes via Syrestien, og en hævet overgang med krydsningsheller på bygaden,

en trafiksikker sammenhæng for børn, der transporteres i bus til skolen.
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Om morgenen i spidsbelastningssituationen omkring mødetid er det typiske billede, at der kan opstå

en ret kaotisk trafiksituation i forbindelse med skolerne. Forældre, der har travlt, skal hurtigst muligt

forbi i bil på vej på arbejde og have sat deres børn af ved skolen. Det er helt centralt, at denne

situation løses på en god måde, hvis uhensigtsmæssig søgetrafik og uoverskuelige trafiksituaioner

med lav tryghed og sikkerhed skal undgåes.

Det er vurderet, at en afsætningsstrækning på 130 meter vil dække behovet ud fra en forudsætning

om, at 25% af skolens elever bliver afleveret i bil. Den konkrete løsning som der planlægges, med

henblik på at løse udfordringen, er en ensretning af bygaden for biler fra nord mod syd i

morgentimerne med henblik på at benytte den ene kørebane fleksibelt som et trafiksikkert

afsætningsareal til skolebørnene på samme side af vejen, som skolen ligger (kiss&goodbye).

Som et supplement til dette for forældre til småbørn, der har brug for at korttidsparkere med henblik

på at følge børnene ind i vuggestue/børnehave, etableres desuden korttidsparkeringspladser i

stueetagen af p-huset ved bygaden.

Resten af døgnet vil der være almindelig dobbeltrettet trafik på bygaden og mulighed for også at

benytte korttidsparkeringspladser langs vejen ved afhentning af børn.
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Grundvand, overfladevand og jordbund

Håndtering af overfladevand

Stigsborg Etape 1 har en ambitiøs strategi vedrørende et samlet system for lokal håndtering og

afledning af regnvand (LAR) og synlige grønne regnvandsløsninger. Bydelens gader og byrum

udformes, så de opsamler og renser vejvand i regnbede, inden det ledes til fjorden via en grøft i

kanten af parken og regnvandsledninger under terræn. Regnvandet anvendes i den forbindelse, så

det i videst mulig omfang bidrager til at skabe grønne kvaliteter på terræn. Målet er en bydel, hvor

rengvandet ses som en kvalitet og bidrager til biodiversitet og til at skabe et godt mikroklima.

Principskite for håndtering, rensning og afledning af hverdagsregn - her langs den centrale bygade.

Området egner sig som hovedregel ikke til nedsivning, hvilket blandt andet skyldes, at der flere

steder er risiko for at mobilisere jordforurening og dermed potentielt at øge tilstrømningen til

Limfjorden af forurenet grundvand. Af samme grund udformes regnbede, vandrende langs

Parkpromenaden og evt. regnvandssøer som udgangspunkt med fast bund/membran med henblik

på at sikre adskillelse af regnvand og evt. forurenet grundvand i undergrunden.
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Princip for afledning og rensning af regnvand.

Jordforurening

Inden for lokalplanens område er der delarealer, som er kortlagt som potentielt forurenede grunde

på henholdsvis vidensniveau V1 og V2. V1-kortlagt betyder, at der er tilvejebragt en faktisk viden om

aktiviteter på arealet, der kan have været kilde til jordforurening. V2-kortlagt betyder, at der er

tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, som peger på, at jordforureningen kan være skadelig for

mennesker og miljø.  
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Lokalplanområdets inddeling af henholdsvis V1-kortlagt og V2-kortlagt jord. De kortlagte arealer øst og syd for den

stiplede grønne linje er omfattet af offentlig indsats i forhold til overfladevand.

Omfanget og karakteren af jordforureningen hænger tæt sammen med de enkelte delområders

anvendelseshistorik. Nedenfor ses en opdeling i delområde I, II, III, IIIB og IV med en tilhørende

redegørelse for karakteren af den potentielle jordforurening samt de afbødende tiltag, som

planlægges gennemført.
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Inddeling i delområder ud fra forskellig miljøhistorik.

Delområde I. Dette område omfatter det tidligere Nørresundby Stadion. Arealet har ifølge historiske

kort været anvendt til sportsplads siden omkring 1920 og er hverken V1 eller V2 kortlagt.

Delområde II. Området omfatter Aalborg Kommunes administrationsbygning og tilhørende

friarealer. Hovedparten af området er udpeget som forurenet grundet et tidligere oliedepot.

Restforureninger er overdækket med ren jord efter godkendelse fra myndighederne. Før byggeri

afklares det for hver enkelt restforurening, om den skal bortgraves, eller om den kan blive liggende i

jorden uden betydning for sundhed og tryghed. Evt. udføres byggetekniske foranstaltninger. Vilkår

herfor meddeles i en såkaldt §8 tilladelse for det konkrete projekt, hvorved det sikres, at den

fremtidige og mere følsomme arealanvendelse sker miljømæssigt forsvarligt og uden risiko for

områdets beboere og brugere. Dette er normal praksis ved byggeri på forurenede arealer.

Delområde III. Dette område omfatter det tidligere lager, værksteds- og velfærdsområde på Kemira-

grunden. I 2015-2016 er der foretaget kortlægning, oprydning og overdækning af arealerne, der

således er klar til byudvikling. Størstedelen af Kemira-arealerne i delområde III er på den baggrund
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udtaget af kortlægningen efter jordforureningsloven i efteråret 2016. Enkelte steder i denne del af

delområde III er forureningen ikke bortskaffet, men overdækket efter normale procedurer med ren

jord, geonet mv. Her gælder ved byudvikling samme principper som i delområde II.

Delområde IIIB: Dette er en del af Kemira-arealet, men kan på baggrund af undersøgelser i

2017-18 anvendes til byudvikling. Delområde IIIB er også taget ud af Regionens indsatsområde i

forhold til en potentiel fremtidig offentlig indsats for oprydning af forurening. Der er i modsætning til

Kemira-arealet i den øvrige del af delområde III endnu ikke foretaget nogen oprydning og

overdækning af disse arealer, hvorfor dette kan blive nødvendigt, især på kommende ubefæstede

arealer. Her gælder ved byudvikling samme principper som i delområde II.

Delområde IV: Dette område omfatter det tidligere fabriksområde på Kemira-grunden, herunder den

tidligere svovlsyrefabrik samt det såkaldte ”grønne område” ved Syrens Bådelaug. På hovedparten

af arealet er forureningen relativt omfattende, og omfatter forskellige typer stoffer (arsen,

tungmetaller, olie mv.). Forureningen er lokaliseret forskellige steder på arealet og i forskellige

koncentrationer, idet der er deponeret eller spildt restprodukter fra svovlsyreproduktion (kisaske og

støvkammerstøv), som indeholder tungmetaller og arsen. Det væsentligste miljøproblem er

forurening af jord og grundvand med arsen, som i dele af området er konstateret i så høje

koncentrationer, at det kan være sundhedsskadeligt. Det er desuden undersøgt, om

arsenforureningen afdamper fra arealet, men dette har ikke kunnet påvises. Der er således alene

tale om, at arsenforurening skal afskærmes, så der ikke er risiko for, at kommende beboere og

brugere af området kommer i kontakt med forureningen i jorden.

På en mindre del af delområde IV (syd for delområde IIIB) har undersøgelser udført i 2017-18 vist,

at forureningen er af så begrænset omfang, at arealet efter oprydning/overdækning kan anvendes til

byudvikling. Dette delareal er også udtaget af Regionens potentielle offentlige indsatsområde, og

her gælder samme principper som i delområde II.

Resten af delområde IV skal overdækkes med ren jord i en sådan lagtykkelse, at dette sammen

med et kapillarbrydende lag sikrer, at arsenforurenet grundvand ikke stiger op og kommer i kontakt

med det øverste lag af pålagt ren jord. Efter terrænhævning/overdækning vurderes området via en §

8 tilladelse at kunne frigives til rekreativ brug, parkering ol. 

Byudvikling syd for delområde II

Lokalplanen muliggør, at en mindre del af delområde IV, umiddelbart syd for delområde II, uanset

ovenstående, inddrages til byudvikling. Baggrunden er, at det smalle trekantede byggefelt B8, som

var disponeret i udviklingsplanen for Etape 1 har vist sig svært at udnytte på en måde, der gav

tilstrækkelig bolig- og opholdskvalitet i karréen. Ved at udvide byggefeltet med en trekant mod syd,

kan skabes en mere regulær karré med et velfineret og dermed mere brugbart gårdrum i midten.
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Her er området omkring byggefelt B6-B9 vist på et historisk luftfoto fra 1999. Den stiplede røde streg viser det areal i

område IV, som ønskes inddraget til byudvikling uanset, at det med hensyn til miljøhistorik hænger sammen med det

tidligere Kemira-areal.

Det såkaldte "grønne område” er kortlagt på baggrund af svovlsyrevirksomhedens aktiviteter og er

forurenet med tungmetaller, hovedsageligt arsen samt tjærestoffer. Det vurderes desuden, at

området omkring de tidligere jernbanespor og adgangsvejen kan være miljøpåvirket med kisaske,

herunder arsen, som følge af transport til og fra Kemira.

Forureningsundersøgelser i ”det grønne område” har vist, at arsenforureningen i jorden i det

område, hvor byggefelt B8 udvides mod, hovedsageligt er afgrænset til den øverste ca. 1,0 m af

fyldjorden. Men der truffet høje indhold af arsen i det terrænnære grundvand i området.

Der er principielt ingen forskel på processen i forhold til at muliggøre byudvikling i område II og IV,

der skal for begge områder ansøges om §8 tilladelse til ændret (mere følsom) arealanvendelse, hvor

der vil blive stillet de nødvendige vilkår med hensyn til forureningshåndtering.

Forureningshåndtering kan dog potentielt være mere kompliceret og dermed bekostelig i det

såkaldte "grønne område".

Offentlig indsats i forhold til overfladevand

Alle arealer der ligger tættere på kysten end 250 m er omfattet af Regionens offentlige indsats ift. at

beskytte Limfjorden mod udsivning af forurening til fjorden. Dette gælder dele af område II og IV. Der

skal således i begge tilfælde udarbejdes en risikovurdering overfor recipienten (Limfjorden) i forhold

til et planlagt byggeri i §8 ansøgningen.

Ved udvidelse af felt B6-B9 mod syd skal det sikres, at der ikke efterlades forurening under

bygningerne, som kan udgøre en risiko for udvaskning til Limfjorden. Derfor kan risikovurderingen

munde ud i et krav om bortgravning af al jordforurening under de kommende bygninger for, at en

senere offentlig indsats ikke umuliggøres eller fordyres væsentligt.
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Som led i en bortgravning af en jordforurening kan der være behov for en kortvarig

grundvandssænkning, hvor det kan være nødvendigt at rense det oppumpede grundvand før

udledning til recipient. Midlertidig grundvandssænkning ifm. med byggeri kræver tilladelse hos

Aalborg Kommune. På grund af områdets særlige beskaffenhed kan der blive stillet særlige vilkår i

forbindelse med en eventuel grundvandssænkning.

Grundvandsforurening

Der er på de tidligere Kemiraarealer påvist forurening af grundvandet med arsen. Derfor skal det i

terrænopbygningen på arealet sikres, at der selv ved stigende grundvandsstand ikke er en risiko for,

at forurenet grundvand trænger op i den rene jord, som fyldes på. Ud fra et meget konservativt skøn

er der fastlagt en dimensionsgivende stigning i grundvandsspejlet på 1,2 meter frem mod 2100.

Skønnet er baseret på DMIs scenarier for vandstandsstigninger i Danmark, som varierer fra 0,3 - 0,6

m meters stigning og med en absolut øvre grænse for potentiel vandstandsstigning på 1,2 meter i år

2100. 

Terrænreguleringen planlægges således opbygget med øverste minimum 0,2 m rene materialer

(muld, sand), herunder et kapillarbrydende lag af 0,3 m tykkelse og nederst 1,2 m sediment/råjord

over det højeste grundvandsspejl målt i tre synkronpejlerunder udført i 2010, 2011 samt 2017.

Grundvandssænkning

Områdets beskaffenhed medfører en risiko for, at midlertidig og permanent grundvandssænkning i

området kan mobilisere grundvandsforurening.  Der tillades ikke permanent grundvandssænkning i

området. Såfremt der i forbindelse med et byggeri er behov for en midlertidig grundvandssænkning,

kan der som nævnt blive stillet krav om beregninger eller en grundvandsmodel for at sikre, at en

grundvandssænkning ikke vil forårsage skader i omgivelserne eller på anden vis påvirke

grundvandet i området. Aalborg Kommune har igangsat udarbejdelsen af en samlet

grundvandsmodel, som skal belyse påvirkningen på det sekundære grundvandsspejl ved de

planlagte tiltag på Kemiragrunden (bl.a. kystfremrykning og en generel terrænhævning). Denne

model forventes at kunne bruges som grundlag.

Etablering af kælder i nærområdet til det tidligere Kemira-areal er problematisk, fordi

grundvandssækning i den forbindelse medfører risiko for tilstrømning af forurenet grundvand. Der

kan etableres kælder indenfor delområde G i lokalplanen. I resten af lokalplanens område kan der

kun etableres helt eller delvis nedgravet kælder, hvis den kan etableres uden risiko for mobilisering

af grundvandsforureningen under Kemira-arealet. Det vil sige uden grundvandsænkning, eller

dokumentation for at grundvandsænkning ikke udgør en risiko. I praksis forventes det ikke at kunne

lade sig gøre.

Forurening af Limfjorden

Der er på nuværende tidspunkt et badeforbud på kyststrækningen inden for lokalplanområdet på

grund af udsivning af tungmetaller til Limfjorden. Det primære problem er udsivning af arsen fra et

kystnært kisaskedepot på den sydøstlige del af lokaliteten. Der sker desuden i mindre grad

udsivning af tungmetaller på andre dele af kyststrækningen. Det betyder, at der er forhøjede

arsenkoncentrationer i både fjordvandet og i sedimentet på fjordbunden på lavt vand.
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Løsningsforslaget er her at fremrykke den ca. 750 m lange kystlinje, som i dag er en kyststrækning

uden kystsikring. Herved afdækkes forurenet sediment med rene materialer, og der laves afslutning

med stensætning mod fjorden til sikring af sandfyldet. Fremrykning af kystlinjen er godkendt af

Kystdirektoratet. For at reducere udsivningen fra selve kisaskedepotet etableres også en spuns om

depotet, der desuden overdækkes med en rodsikker plastmembran.

Planlagt kystfremrykning (blå markering) og spunsning af kisaskedepot (rød markering).

Tværsnit, som viser opbygningen af den planlagte kystfremrykning.

Kystfremrykning og spuns løser i kombination tre problemer:

Det forurenede bundsediment afdækkes med rent sand og jord, således at sundhedsrisikoen

ved direkte kontakt øjeblikkeligt elimineres.

1. 

Spunsen vil udgøre en barriere mod udstrømmende forurening fra kisaskedepotet og

formindsker dermed arsenbelastningen af Limfjorden.

2. 

Vanddybden ud for den nye kystlinje øges, hvilket sikrer, at arsenkoncentrationer i det kystnære

fjordvand fremover reduceres til et sundhedsmæssigt forsvarligt niveau.

3. 

Den kombinerede løsning sikrer, at den samlede arsenudsivning til fjorden fra Kemira

overslagsmæssigt reduceres med 95 %, hvorved der kan opnås badevandskvalitet i fjorden.

Samtidig sikres det, at arsenudsivningen ikke i fremtiden medfører forurening af bundsedimentet i

Limfjorden langs den nye kystlinje i et omfang, der kan udgøre en sundhedsrisiko. 
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Klimatiske faktorer

Der skal som nævnt som et led i byggemodningen ske en generel terrænhævning i det meste af

Etape 1. For det første er strategien at indkapsle jordforureningen fra den tidligere Kemira-fabrik,

som beskrevet ovenfor. Det andet formål med terrænhævning er at sikre fremtidige bebyggelser

mod risiko for oversvømmelser i forbindelse med stormflod og evt. fremtidige vandstandsstigninger i

fjorden. 

Lokalplanen fastlægger en minimums terrænkote på 2,5 m DVR på de områder, der skal bebygges.

Derved vurderes fremtidig bebyggelse at være sikret mod oversvømmelser i forbindelse med

stormflod og evt. fremtidige vandstandsstigninger i fjorden. Undtaget er kanthuse, som følger kote

for Havnepromenaden, som derfor skal klimasikres på anden vis eller kunne tåle at blive

oversvømmet.

Lokalplanen indeholder principper for håndtering af ekstreme regnhændelser. Områdets kotering er

en del af løsningen, idet alle veje anlægges med et jævnt fald mod fjorden på mindst 5 promille, så

regnvand selv kan løbe til fjorden. 

Gaderum skal udformes, så de i sig selv kan rumme og aflede store mængder regnvand ved

skybrud. Bygaden skal designes og udformes, så den fungerer som hovedskybrudsvej fra det meste

af Etape 1. Ved skybrud vil der ske en opstuvning af vand i hele gaderummet, og denne skal samlet

anlægges som en "skål", der hurtigst muligt afleder skybrudsvandet til fjorden, så skader på

bygninger undgås.

Også gårdrummets kotering indgår i en skybrudssikring, idet der her skal sikres mulighed for

midlertidig opstuvning af regnvand på terræn.
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Principper for håndtering af ekstreme regnhændelser.
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Afbødende foranstaltninger

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

Stedstypiske naturtyper søges genskabt i den kommende Stigsparken, som generelt anlægges

som et naturpræget grønt landskab med høj biodiversitet.

Der fastlægges lokalplanbestemmelser til sikring af høj biodiversitet i gader og byrum. 

Landskab

Terrænhævning tilpasses det eksisterende terræn ved overgange, så der skabes en harmonisk

landskabs- og byoplevelse.

Kystfremrykningsanlægget udformes respektfuldt ift. helhedsoplevelsen af fjord og kystlandskab

samt de rekreative muligheder.

Bebyggelsesskala tilpasses eksisterende bys skala.

Arkitektur og kulturarv

Der fastlægges lokalplanbestemmelser til sikring af høj arkitektonisk kvalitet i bydelen.

Fysiske og mentale kulturhistoriske spor søges bevaret - herunder eksempelvis via banestien,

syrebeholderen, Syrens Bådelaug og navngivning af gader/byrum.

Befolkningens levevilkår og materialle goder

Der etableres et veludbygget sammenhængede stinet med god færdselskomfort for cyklister og

gående.

Der etableres lokale butikker, skole, børnepasning mm. som en del af Etape 1.

Der sikres mulighed for successiv udbygning af parkeringsløsninger efter behov.

Der indføres beboerparkering, tidsbegrænset parkering eller tilsvarende i de omkringliggende

områder.

Den overordnede fordelingsvej og de tilknyttede kryds indrettes, så der sikres acceptable

kølængder.

Senest i forbindelse med fuld udbygning af Etape 1 etableres en ny tilslutning til motorvejen.

Menneskers sundhed

Etablering af boliger på arealet mellem Hedegaard og Stigsborg Brygge 5 afventer, at den

miljøbelastende aktivitet lukker ned.

Der sikres med placering af bygningskroppe støjafskærmning af opholdsarealer mod trafikerede

veje.

Der etableres i nødvendigt omfang støjafskærmning i facade og vinduer mod trafikerede veje
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med henblik på at sikre et tilfredsstillende indendørs støjniveau. Der sikres mulighed for at udlufte

boligen uden støjbelastning, og opholds- og soverum orienteres desuden i videst mulig omfang

mod gårdsiden.

Bebyggelsesstruktur, -volumener og facader udformes med fokus på god vindkomfort,

dagslysforhold og solforhold på opholdsarealer.

Der sikres gode rekreative muligheder i Stigsparken, i byrum og via et sammenhængede stinet.

Der etableres trafiksikre færselsmuligheder for gående og cyklister - fx i form af brede cykelstier

og fortov langs Stigsborg Bygade, hævede flader til krydsning, stier i eget tracé og styret

afsætning til skolen på den rigtige side af bygaden. 

Grundvand, overfladevand og jordbund

Vejvand renses i grønne regnbede før afledning til fjorden.

Der etableres membran under regnbede/regnvandsgrøfter, hvor dette er nødvendigt for at undgå

øget grundvandsdannelse i forurenede områder.

Før byggeri afklares det for hver enkelt jordforurening, om den skal bortgraves, eller om den kan

blive liggende i jorden uden betydning for sundhed, tryghed og vandmiljø. Evt. udføres

byggetekniske foranstaltninger.

Ubefæstede arealer afdækkes i nødvendigt omfang med ren jord til sikring imod risiko for kontakt

med underliggende forurenet jord, såfremt denne ikke oprenses.

Grundvandssænkning undgås i videst mulig omfang i områder, hvor der er risiko for mobilisering

af grundvandsforurening.

Stigsparken (den tidligere Kemiragrund) påfyldes ren jord oven på den forurenede jord i en sådan

lagtykkelse, at dette sammen med et kapillarbrydende lag sikrer, at arsenforurenet grundvand

ikke stiger op og kommer i kontakt med det øverste lag af pålagt ren jord.

Det tungmetalforurenede bundsediment afdækkes med rent sand og jord, således at

sundhedsrisikoen ved direkte kontakt øjeblikkeligt elimineres.

1. 

Spunsen vil udgøre en barriere mod udstrømmende forurening fra kisaskedepotet og

formindsker dermed arsenbelastningen af Limfjorden.

2. 

Vanddybden ud for den nye kystlinje øges, hvilket øger fortyndingen og dermed sikrer, at

arsenkoncentrationer i det kystnære fjordvand fremover reduceres til et ubetydeligt niveau.

3. 

Klimatiske faktorer

Der fastlægges en minimums terrænkote på 2,5 m DVR på områder, der bebygges.

Der sikres mulighed for at håndtere skybrud ved opstuvning i gader og gårdrum.

Bygaden skal designes og udformes, så den fungerer som hovedskybrudsvej fra det meste af

Etape 1.
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Alternativer

Aalborg Kommune offentliggjorde i december 2016 tre forslag til udvikling af den ny bydel Stigsborg

Havnefront sammen med tilhørende miljøvurderinger af de tre forslag. Forslagene, som var

udarbejdet af tre inviterede teams med arkitektfirmaer, ingeniører mv., rummede oplæg til den

fremtidige struktur og bebyggelse af Stigsborg Havnefront. Forslagene har sammen med de

tilhørende miljøvurderinger været i offentlig høring i otte uger og høringsfristen udløb 10. februar

2017. Der indkom ingen høringssvar i offentlighedsfasen.

Offentliggørelsen af de tre forslag til udviklingsplan for Stigsborg-området udgjorde i sig selv en

belysning af tre mulige hovedgreb og fremgangsmåder til en fremtidig udnyttelse af områdets

arealer. Hvert forslag var offentliggjort sammen med en særskilt miljøvurdering.

Miljøvurderingerne har været udarbejdet med henblik på at sikre en integration af miljøforhold i

arbejdet med udviklingsplanen. Allerede i forbindelse med udarbejdelse af forslagene har

miljøhensyn indgået som en væsentlig del af planlægningen. 

På baggrund af de forskellige alternative tilgange, hovedgreb og bebyggelsesforslag

besluttede Aalborg Kommune at gå videre med forslaget "Stigsborg Fjordby". Nærværende

kommuneplantillæg og lokalplan udmønter det valgte forslag til udviklingsplan for Etape 1.

Begrundelserne for at vælge forslaget "Stigsborg Fjordby" var, at:

"Stigsborg Fjordby rummer et stærkt hovedgreb set i relation til bebyggelsens placering,

infrastruktur, grønne områder, håndtering af forurening mv. 

Stigsborg Fjordby bygger på en realistisk tilgang til det forventede behov for lokale knudepunkter,

byliv og butikker set i forhold til både indbyggertal, udbygningshastighed, øvrige kultur-, aktivitets

og servicetilbud i Aalborg. Stigsborg er ikke en konkurrent til Aalborgs Havnefront, men et

supplement, der kan noget andet og mere boligbaseret. 

Stigsborg Fjordbys møde med Limfjorden indeholder tre urbane byrum og har i sin udformning af

området omkring Syrestien, med bebyggelse langs Engvej og i sin tænkning af attraktionsværdier

indarbejdet en urbanitet, der i meget høj grad på én gang modsvarer visionen, hvad angår

urbanitet og underlaget for byliv.

Stigsborg Fjordby indeholder forslag om Ringen og Fjordpladsen, som vurderes i særlig grad at

kunne skabe et stærkt åbningstræk, der både vil tiltrække investorer og beboere og samtidig

skabe attraktive rammer for borgere i en langt større geografi. Forslaget ses også som et

interessant grundlag for den videre udvikling og placering af en skole med maritim profil, som

kom ind som et meget vigtigt element under arbejdet med parallelopdraget. Hermed styrkes

områdets rekreative værdi samtidig.

Stigsborg Fjordby udmærker sig ved et klart hierarki i vej- og stistruktur, båret af trebenede kryds,

gode forhold for bløde trafikanter og en detaljeret gennemarbejdning i sammenhæng med

bebyggelsestypologier og byggefelter. Svagheder er kollektiv trafikbetjening, hvor der dels kan

hentes inspiration i øvrige forslag, dels tages udgangspunkt i at +Bussen effektivt skal betjene

både Stigsborg og det bestående Nørresundby og derfor ikke nødvendigvis køre ad interne veje i

Stigsborg.
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Stigsborg Fjordby rummer stærke forslag til bæredygtighedstiltag og -vurderinger i relation til

håndtering af regnvand, optimeret daglysindfald mv."

0-alternativet er den tilstand der kan forventes, hvis forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan ikke

endeligt vedtages. I dette tilfælde vil det betyde, at planområdet vil bevare de eksisterende

planrammer.

Der er ikke fremsat yderligere alternativer til planerne.
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Overvågning

Byggeri

Placering og udformning af ny bebyggelse vil blive overvåget gennem den almindelige

byggesagsbehandling af de enkelte bygge- og anlægsprojekter. 

Bæredygtig mobilitet

Overvågning af parkeringsdækning, og evt. behov for udbydning af kapacitet, indbygges i SMART-

løsning til detektering af ledige p-pladser.

Der gennemføres trafiksikkerhedsrevision af de valgte trafikløsninger med særlig fokus på sikre

skoleveje. 

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 udledningstilladelsen til Limfjorden.

Badevandskvalitet

I forlængelse af kystfremrykning og spunsning af kisaskedepot skal der iværksættes et program til

overvågning af badevandskvaliteten i fjorden. 

Stigsparken

De valgte anlægs- og beplantningsløsninger i Stigsparken kvalitetssikres miljømæssigt via §8

tilladelse til miljøfølsom anvendelse, og der iværksættes herefter et overvågningsprogram med

henblik på at eliminere risiko for, at underliggende jordforurening kan udgøre en fremtidig

sundhedsrisiko i brugen af området. 

Grundvand

I forbindelse med konkret behov for midlertidig eller permanent grundvandssænkning skal risikoen

for mobilisering af jordforurening overvåges ved modellering af forventede grundvandsstrømninger.
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Sammenfattende redegørelse

Integrering af miljøhensyn i planen

De naturmæssige værdier forringes i første omgang, da det er nødvendigt at foretage en generel

terrænhævning i lokalplanområdet af hensyn til forureningshåndtering og klimabeskyttelse.

Derved mistes visse eksisterende naturkvaliteter, men disse søges genetableret i Stigsparken og

den nye bydels byrum. Derudover fastlægges lokalplanbestemmelser til sikring af høj

biodiversitet i gader og byrum.

De landskabelige værdier påvirkes ligeledes væsentligt, da terrænhævningen og

kystfremrykningen ud i Limfjorden skaber et nyt landskab. Terrænhævning tilpasses det

eksisterende terræn ved overgange, så der skabes en harmonisk landskabs- og byoplevelse.

Kystfremrykningsanlægget udformes respektfuldt ift. helhedsoplevelsen af fjord- og kystlandskab

samt de rekreative muligheder.

De arkitektoniske og kulturhistoriske værdier er integreret i planlægningen gennem bestemmelser

i lokalplanen, som søger at sikre høj arkitektonisk kvalitet i en bydel, der er tydeligt inspireret af

den klassiske by i materialevalg og detaljering. Der lægges desuden stor vægt på at skabe

grønne og levende byrum. Fysiske og mentale kulturhistoriske spor søges bevaret - herunder

eksempelvis via banestien, syrebeholderen, Syrens Bådelaug og navngivning af gader/byrum.

Befolkningens levevilkår og materielle goder er tilgodeset i planlægningen ved, at bydelen

indrettes med bæredygtig mobilitet som styrende designparameter bl.a. i form af et højt prioriteret

stinet og mulighed for at få dækket dagliglivets behov i nærmiljøet (skole, børnepasning, indkøb

mm.).

Menneskers sundhed bl.a. i form af støj fra virksomheder og trafik er håndteret i lokalplanen

gennem miljøbestemmelser. Bl.a. skal etablering af boliger på arealet mellem Hedegaard og

Stigsborg Brygge 5 afvente, at den miljøbelastende aktivitet lukker ned. Derudover skal

støjafskærmning i facade og vinduer mod trafikerede veje etableres i nødvendigt omfang med

henblik på at sikre et tilfredsstillende indendørs støjniveau. Der sikres mulighed for at udlufte

boligen uden støjbelastning, og opholds- og soverum orienteres desuden i videst muligt omfang

mod gårdsiden. Trafiksikkerheden er et særligt vigtigt fokusområde i kraft af skolen og ønsket om

at gøre det attraktivt at bevæge sig til fods og på cykel. Trafiksikkerhedshensyn er blandt andet

indarbejdet med hævede flader, stier i eget trace, brede cykelstier og fortove samt god struktur på

den potentielt kaotiske afleveringssituation i morgentimerne ved skolen.

Regnvand afledes via synlige grønne regnvandsløsninger, som samtidig sikrer rensning af

vejvand før afledning til fjorden. Den tidligere Kemiragrund er stærkt forurenet blandt andet med

arsen, som ved kontakt udgør en sundhedsrisiko for mennesker. De mest forurenede arealer

bebygges ikke, men omdannes til park efter en terrænhævning og overdækning med uforurenet

jord i en tykkelse, som eliminerer risikoen for, at forurenet grundvand kan forurene den rene jord -

selv ved et fremtidig højere grundvandsspejl på op til 1,2 m. Det værst forurenede kisaskedepot

spunses med henblik på at bremse mest mulig udsivning til Limfjorden. Ved en fremrykning af

kysten overdækkes desuden eksisterende forurenet bundsediment, og der sikres en større

vanddybde og dermed fortyndingsgrad langs kystlinjen. Det forventes, at der med de skitserede

løsninger kan opnås badevandskvalitet i fjorden.
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Klimatilpasning er integreret i lokalplanen med bestemmelser, der skal sikre mod skader i

forbindelse med fremtidig stigende vandstand i fjorden og ekstreme vejrforhold - herunder

stormflod og skybrud. Det søges håndteret med en klimasikret minimumskote for bebyggelse og

ved indretning af gård- og gaderum som midlertidige magasiner for ekstreme regnhændelser. Der

skal etableres et samlet system for lokal håndtering og afledning af regnvand.

Behandling af udtalelser indkommet i offentlighedsfasen

Der er indsendt bemærkninger i offentlighedsfasen, som handler om det omkringliggende vejnet

med fokus på vejadgang til lokalplanområdet og gennemkørende trafik på en specifik vej. Der er

ikke kigget på disse specifikke forhold i miljørapporten. Det er forhold, som reguleres gennem

vejloven, og som bliver håndteret gennem et igangværende projekt om mobilitetsplan og sikker

skolevej til Stigsborg Havnefront. De præcise løsninger kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Derudover er der kommet en bemærkning, som handler om bæredygtig byudvikling, hvor bl.a.

DGNB-certificeringer, cirkulære materialevalg, urban gardening og lokal afledning af regnvand bliver

nævnt. Etape 1 af Stigsborg Havnefront har en ambitiøs strategi vedrørende synlige grønne

regnvandsløsninger. Bydelens gader og byrum skal således udformes, så de opsamler og renser

vejvand i regnbede, inden det ledes til fjorden. Målet er en bydel, hvor regnvandet ses som en

kvalitet og bidrager til biodiversitet, mikroklima og oplevelsesrigdom. Byudviklingsselskabet

Stigsborg P/S, som udvikler området, arbejder med bæredygtig byudvikling på forskellige niveauer,

men der er ikke aktuelle planer om få hele bydelen DGNB-certificeret. Det er op til de enkelte

bygherrer, om de ønsker DGNB-certificeringer for de enkelte byggerier. Aalborg Kommune vil sørge

for, at Børne- og Ungeuniverset bliver DGNB-certificeret.

Valg af plan ud fra de behandlede alternativer

Planlægningen er valgt frem for 0-alternativet, fordi den giver mulighed for omdannelse af et tidligere

industriområde til blandet by i overensstemmelse med Aalborg Kommunes Planstrategi.

Lokalplanområdet får desuden et mere grønt præg, og bliver mere åbent mod den omkringliggende

by.

Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen

De væsentlige miljøpåvirkninger vil fremover blive behandlet i forbindelse med

byggesagsbehandlingen, hvor lokalplanens bestemmelser danner grundlag for, at

miljøpåvirkningerne afbødes som beskrevet ovenfor. Overvågning af trafikstøj sker via Aalborg

Kommunes regelmæssige kortlægning af støjen fra vejtrafik, som gennemføres hvert 5. år.

De valgte anlægs- og beplantningsløsninger i Stigsparken kvalitetssikres miljømæssigt via §

8-tilladelse til miljøfølsom anvendelse, og der iværksættes herefter et overvågningsprogram med

henblik på at eliminere risiko for, at underliggende jordforurening kan udgøre en fremtidig

sundhedsrisiko i brugen af området. I forlængelse af kystfremrykning og spunsning af kisaskedepot

skal der iværksættes et program til overvågning af badevandskvaliteten i fjorden.
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