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Lokalplan 1-4-110

Hvad er en lokalplan?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område, og give borgerne og byrådet mulighed for
at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.
I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,
veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område.

Hvad består lokalplanen af?
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om
lokalplanens indhold. Her redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan
lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser
eller dispensationer fra andre myndigheder.
Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse.
Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og
er således ikke direkte bindende.
Bilag:
Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel.
Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen
med lokalplanbestemmelserne og er bindende.
Illustrationsskitse. Desuden kan der være en illustration, der viser et eksempel på, hvordan
bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og
er derfor ikke bindende.

Hvornår laves der en lokalplan?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større
udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når
det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer
fra landzone til byzone.
Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har
borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle
indsigelser og ændringsforslag. Herefter godkendes planen endeligt.
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så
omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med
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offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Den endelige lokalplan
Når byrådet har godkendt 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.

Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i bestemmelsernes afsnit 15 Retsvirkninger.
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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.

Side 3

Udkast

Lokalplan 1-4-110

Lokalplanens baggrund og formål
I 2012 godkendte Aalborg Byråd lokalplan 1-4-106 for den vestlige del af Østre Havn. (Denne er i det
følgende benævnt "LP 1-4-106"). De byggeretsgivende delområder i den gældende lokalplan er
stærkt på vej til, at være fyldt ud med nye ejerboliger, ungdomsboliger og kontorer. Nu ønskes med
dette lokalplantillæg 1-4-110 (i det følgende benævnt "tillægget"), at få fastlagt byggeretsgivende
bestemmelser for de resterende arealer, inden for LP 1-4-106 med henblik på, at fortsætte
udbygningen. Det drejer sig om Pieren, en del af Stjernekvarteret, en del af musikhuskvarteret og en
del af Nyhavnsgadekvarteret.

Tillægget berører alle Østre Havns kvarterer. Intentionen er at tillægget sammen med lokalplan 1-4-106 skal skabe de
planmæssige rammer for udviklingen af gode helheder i de forskellige kvarterer.

Tillægget giver mulighed for, at opføre i alt 95.000 m2 bebyggelse inden for lokalplanområdet. Det
betyder, at der inden for det samlede område af LP 1-4-106, kan opføres i alt 165.000 m2
bebyggelse, hvilket svarer til en udvidelse på 15.000 m2 i forhold til LP 1-4-106.
Den øgede byggemulighed skabes hovedsageligt gennem etablering af et øget areal ved udvidelse af
Pieren. I denne forbindelse tænkes også den sammenhængende promenade langs havnen forbedret,
med en cykel/gangbro over indsejlingen til Østre Havnebassin.
Tillægget er udarbejdet på grundlag af Polyform Arkitekters kvalitetprogram "Østre Havn Masterplan".
Her kan der som inspiration for kommende byggerier i området hentes mere uddybende beskrivelser
af de arkitektoniske intentioner.
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Området
Herunder beskrives lokalplanområdet og omgivelser.

Oversigtskort

Lokalplanområdet
Tillægget omfatter arealer mellem Musikkens Plads, fjorden Nyhavnsgade og havnebassinets østlige
kajkant. Det vedrører arealer på ca. 7,5 ha, hvor lokalplan 1-4-106 omfatter et areal på 11,5 ha.
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Aalborg Cablepark, midlertidig anvendelse i Østre Havnebassin. I baggrunden ses et af de bevarede røde pakhuse
indhyldet i støv fra nedrivning af de tidligere industribygninger.

Der henvises til LP 1-4-106 for beskrivelse af lokalplanområdet frem til 2012. I perioden fra 2012 og
frem til nu, er der sket store forandringer i det samlede område, dels er der opført ejerboliger,
ungdomsboliger og kontorer og dels er der foretaget flere nedrivninger inden for området. Området
bærer præg af igangværende byggeaktiviteter, midlertidige aktiviteter, i form af Aalborg Cablepark,
Byens Rum mv. og færdigt etablerede bygninger, der er taget i brug til beboelse, kontorer o.lign.
Der er en række kulturspor, bygninger og bygningsdele, som er bevaringsværdige i det samlede
område på Østre Havn, se LP 1-4-106, side 10-12. Inden for nærværende tillæg er kajkanten,
kornsugeren og lodshuset (delområde F) udpeget som bevaringsværdige.

Lokalplanområdets omgivelser
Der henvises til LP 1-4-106 for beskrivelse af lokalplanområdets omgivelser. Siden godkendelsen af
denne er Musikkens hus blevet opført og der er etableret en ny adgangsvej med vejnavnet
Musikkens Plads. Det er også blevet besluttet at åbne Østerå, som hidtil har ligget i en tildækket kanal
under vejen, på strækningen mellem Musikkens Hus og Østre Havn. 1. etape planlægges åbnet i
2016.
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Lodshuset og Kornsugeren er bevaringsværdige.

Syd for Nyhavnsgade er der i de senere år realiseret en del nye boligbyggerier og flere er på vej.
Værftsarealet/Beddingen øst for lokalplanområdet blev lokalplanlagt i juni 2014 med lokalplan 1-4-109,
fortrinsvist til boligformål. I lokalplanen er der i bestemmelserne for ubebyggede arealer (punkt 7.2)
sikret mulighed for, at lande en bro over indsejlingen til Østre Havnebassin.
Primo 2016 er der sendt et forslag til lokalplan 1-4-108 i høring for den øvrige del af arealet øst og
syd for havnebassinet. Her lægges der op til opførelse af primært boligbebyggelse i 5-11 etager og
samtidig reserveres der areal til en offentlig tilgængelig rekreativ havnepark ved bassinet.
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Lokalplanens indhold
Principper og bestemmelser for hele Østre Havn
Der henvises til LP 1-4-106 s. 7-15 hvor lokalplanens principper for Bæredygtighed, Arkitektur ,
Bevaring, Bebyggelsens skala og højder, Ny bebyggelse - omfang, Rekreative arealer, byrum og
grønne strukturer, Veje, stier og parkering osv. er beskrevet. Det følgende omhandler alene de
bestemmelser for området, der er ændret eller justeret i forhold til LP 1-4-106.

Eksempel på fremtidig disponering af det samlede område i overensstemmelse med nærværende tillæg og LP 1-4-106.

Arealanvendelse
Med tillægget skabes der mulighed for at etablere op til 2.500 m2 etageareal til butikker i
lokalplanområdet - mod kun 1000 m2 i LP 1-4-106. Mindre butikker kan placeres i
Stjernekvarteret mens en stor dagligvarebutik på op til 2000 m2 skal placeres i Nyhavnsgadekvarteret
(delområde G).
Bebyggelsens placering og omfang
Bebyggelsens placering og omfang inden for de enkelte delområder reguleres via byggefelter og
maksimale tagkoter. Hensigten er at sikre områdets skyline ud mod Limfjorden, områdets
bevaringsværdige strukturer, visuelle forbindelser, støjafskærmning samt god opholdskomfort mellem
husene mht. sol og vind.
Der er sket en samlet bearbejdning af bebyggelsesvolumenerne set ifht. den skitse, som blev
præsenteret i LP 1-4-106. De primære ændringer for Musikhuskvarteret og Stjernekvarteret består i
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at bebyggelserne i de endnu uudnyttede delområder er realitetsbearbejdet gennem en afvejning
mellem ønsket funktionalitet, byarkitektur, dagslysforhold, vindforhold i gadeniveau mv.

Bygningshøjderne på Østre Havn er disponeret således at der er en stigende bevægelse fra syd mod nord og øst,
som kulminerer i et højhus på spidsen af Pieren.

På Pieren foreslås et mere varieret bebyggelseskoncept end tidligere, hvor der nu tænkes opført en
høj siloinspireret bebyggelse ud mod Limfjordens storskala-landskabsrum og lavere bebyggelse ind
mod havnebassinets mere intime rum.
Silobyens skyline mod Limfjorden tager sit udgangspunkt i den tidligere industrihavns store
silovolumener med en karakteristisk vertikal orientering. Disponeringen af den nye skyline er stærkt
inspireret af industribygningernes profil mod fjorden, herunder den samlede oplevelse af et rytmisk
forløb med mange skalaspring.

Industriområdets oprindelige skyline ses til venstre. Som set ses af illustrationen til højre ønskes de karakteristiske
skalaspring videreført i ny bebyggelse.
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Der lægges vægt på, at bebyggelsesfronten mod fjorden disponeres med fremrykninger og tilbagetrækninger, der
skaber variation og bryder vinden.

Der lægges også vægt på at skabe en vis variation og menneskelig skala i rumoplevelserne langs
havnepromenaden og ikke mindst steder med god vindkomfort. Det søges skabt ved at undgå, at
bebyggelserne placeres, så de fremstår som et lige ubrudt forløb, men istedet brydes op med
passager samt frem- og tilbagerykninger af bebyggelser langs havnefronten.
Byrum, landskab og beplantning
Bearbejdningen af byens rum og landskabet skal understøtte områdets opdeling i kvarterer.

Asfaltfladen er det samlende gulvmateriale på Østre Havn, dette suppleres med en (for det enkelte kvarter) særlig
belægningstype og beplantningsstrategi på de indre opholds- og færdselsarealer.

Målet er at opnå diversitet og forskelligartede oplevelser, i de enkle kvarterer samtidig med, at
området vil opleves som et hele. Hvert enkelt kvarter skal fremstå samlet og ensartet, hvilket kan
løses ved det enkelte områdes behandling. Denne behandling eksemplificeres i form af ny belægning,
beplantning, inventar mv.
Området skal generelt have et råt og enkelt detaljeudtryk med reference til områdets tidligere
havnefunktion. Strategien for de forskellige kvarterers by- og landskabsrums udformning er, at der i
alle rum bruges lys beton som belægning. Enten pladsstøbt, præfabrikerede elementer eller fliser.
Disse belægninger får forskellige geometri, kotering og overfladebehandlinger.
Beplantningen skal bestå af en blanding af træer, stauder, staudegræsser og bunddækkeplanter.
Beplantningen skal, i hvert kvarter i Østre Havn, forstærke stedets identitet som rekreativt åndehul.
Det kan være en ensartet beplantning som i det kommende Musikhuskvarter Syd eller en mere spredt
og varieret trætype som i Stjernekvarteret.
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Formålet med beplantning er også at ændre det lokale klima i gadeniveau i forbindelse med høje
bygninger. Især i Stjernekvarteret er træerne nødvendige for, at mindske de gener, der opstår i form
af turbulente vinde.
Stiforbindelser/Havnepromenade
Områdets primære stinet giver sammen med havnepromenaden gode adgangsforhold for
fodgængere og cyklister gennem området (se bilag 3). Tillægget rummer en justering af den
oprindelige stistruktur i og med at der foreslås etableret en bro over indsejlingen til havnebassinet.
Dette tænkes kombineret med en smallere havnepromenade på Pieren og en centralt beliggende
hovedstiforbindelse. Intentionen er at skabe et byrum med større opholds- og færdselskomfort i kraft
af mere læ og sol end på selve havnepromenaden.
Visuelle forbindelser
Udvidelse af Pieren, samt de ændrede stiforhold ift. LP 1-4-106 har givet anledning til, at udpege
yderligere 2 visuelle forbindelser på tværs af Pieren (se bilag 3).
Vejbetjening
Som en ændring ifht. LP 1-4-106 etableres en ekstra svingbane ind til et nyt p-hus og varetilkørsel til
en detailhandelbutik i forlængelse af Østre Havnegadekrydset. Dette med henblik på at sikre en
tilfredsstillende trafikafvikling for biler med mindst mulig gene for cyklister og gående internt i området.

Delområder
Lokalplanen er opdelt i 6 forskellige delområder som vist på bilag 1:
Delområde B2: Stjernekvarteret nordøst
Delområde E: Stjernekvarteret nordvest og midt
Delområde F: Pieren
Delområde G: Nyhavnsgadekvarteret midt
Delområde H: Havnebassinet
Delområde I: Musikhuskvarteret syd
Delområde B2 og E "Stjernekvarteret"
Delområderne er de sidste brikker i Stjernekvarteret, hvor hovedgrebet er at kvarterets bebyggelser
tilsammen danner en stjernestruktur med udgangspunkt i den centralt beliggende "Stjerneplads". I
bygningernes placering og udformning lægges der derfor vægt på at disse medvirker til at danne
stjernestrukturen. Der lægges også vægt på at bebyggelserne "skæres til" i skala og udformning med
henblik på at fremme gode sol- og vindforhold samt menneskelig skala, funktionalitet og
detaljeringsniveau i gadeplan.
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Tv. Stjernekvarteret skal karakteriseres ved sin stjernestruktur og den triangulerede belægningsflade med træer og
plantebede, som tilsammen danner billedet af et "oprørt ishavn" Th. Bebyggelsesvolumener skal bearbejdes så der
skabes gode byrum.

Plads og passager skal indrettes som shared space og invitere til ophold. Hensigten er at en
trianguleret belægningsflade skal binde kvarteret sammen og tilføre det en egen identitet samtidig med
at belægningen løser komplekse terrænforhold, afvanding mv. Belægningsfladen brydes af spredte
plantebede afstemt i størrelse efter de stedlige muligheder og tilplantet med træer og tæt,
jorddækkende underplantning.
Der er mulighed for at understøtte Stjernepladsens funktion som samlingssted ved opførelse af en
mindre bygning "Proppen" der kan anvendes til cafe, restaurant eller lignende formål. Proppen har
reference tilbage til områdets industri-epoke, hvor Proppen var et samlingssted for arbejderne på
havnen.
I det nordøstlige hjørne af stjernekvarteret, som i LP 1-4-106 var udlagt som en "havneplads", tilføjes
med tillægget et byggefelt til et højhus. Formålet er dels at fuldende silobyens skyline langs fjorden
dels at skærme havnebassinet for en del af vinden fra det store Limfjordlandskab.
I forhold til LP 1-4-106 er den bevarede stueetage på "strygejernet" i byggefeltet B2 nu tilladt
nedrevet, idet denne ikke vurderes at have tilstrækkelige arkitektoniske og konstruktive kvaliteteter. I
stedet prioriteres bevaring af byrummets forløb og dimensioner omkring det tidligere banespor ved
placering af byggefelt for nybyggeri.
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Det er hensigten, at Stjernepladsen skal gives en særlig bearbejdning mht. belægning, beplantning og indretning med
henblik på at gøre det til et attraktivt samlings- og opholdssted på Østre Havn.

Delområde F "Pieren" og H "Havnebassinet"

Tillægget giver mulighed for at udvide Pieren med 25 meter ud i indsejlingen og etablere en bro over denne.
Bebyggelsen ønskes disponeret med storskala silobebyggelse mod fjordsiden som kulminerer i et "landmark" længst
mod øst, og med mindre havnehuse med kontakt til vandfladen ind mod havnebassinet. Kornsugeren planlægges
flyttet, så den indgår i en fremtidig "ankomstplads" for broen over indsejlingen.

Pieren er i modsætning til Stjernekvareret et hidtil ret ubeskrevet blad. Tillægget fastlægger et
overordnet greb for udviklingen af dette kvarter der består i en udvidelse af Pieren, således at det
bliver mere realistisk at etablere en bro over indsejlingen til havnebassinet. Der lægges vægt på at
dette bliver en oplukkelig bro, som ikke hindrer besejling af havnebassinet
I forlængelse af brolandingen i et centralt beliggende forløb planlægges etableret et byrum ovenpå en

Side 13

Udkast

Lokalplan 1-4-110

underjordisk p-kælder. Nord for det samlende byrum langs fjorden tænkes etableret høje
siloinspirerede bebyggelser med enkelte skalabrud - blandt andet i kraft af det bevarede lodshus. På
sydsiden ved bassinet tænkes opført lavere bebyggelser, som samtidig trappes ned mod syd med
henblik på at udnytte den gode solorientering.

Det centralt beliggende byrum på Pieren skal indrettes som et rekreativt parkrum med en gennemgående stiforbindelse.

Højhuset yderst på Pieren skal udformes med facadeelementer og åbninger i stuetagen, der
medvirker til at forbedre vindforholdene omkring bygningen. Dette er vigtigt med henblik på at skabe
god færdsels- og opholdskomfort på broen og ankomstpladsen i forbindelse med denne.
Byrummet mellem husene skal indrettes som et parkrum med høje græsser, fyrretræer, leg, ophold og
cykelparkering. Kornsugeren bevares, men der gives mulighed for at flytte denne, så den i fremtiden
placeres ved brolandingen yderst på Pieren, som en del af en ny pladsdannelse. Dette sted tænkes i
særlig grad at skulle have karakter af et offentligt betydende byrum, og der kan eksempelvis også
etableres et mindre forsamlings- eller foreningshus her.
Rundt langs kajkanten er det intentionen, at der skal etableres en smal havnepromenade, som
omkring havnehusene tænkes udformet som trædæk, der kommer helt tæt på vandfladen.
I forbindelse havnehus-udbygningen lægges der vægt på, at mest muligt af den eksisterende
bevaringsværdige kajkant med pullerter og trappeanlæg bevares.
Havnebassinet er et af to primære byrum på Østre Havn og ønskes indrettet til diverse rekreative
vandaktiviteter - herunder fx havkajakker og kabelbane. Der ønskes også mulighed for at der fx ifbm.
Tall Ships Races kan lægge sejlskibe til kaj i havnebassinet.
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Visualisering af Østre Havnebassin med den planlagte bebyggelse på Pieren i baggrunden.

Visualisering af hvordan et højhus yderst på Pieren kan udformes. Der er tale om en illustration, der opfylder
lokalplanens bestemmelser, men der kan være andre måder at udforme tårnet på.

Delområde G "Nyhavnsgadekvarteret midt"

Den vestligste del af delområde G er et vigtigt ankomst- og transitsted for fodgængere og cyklister der bevæger sig
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fra midtbyen og ind på Østre Havn. Området skal beplantes med træer og skal sammen med facaderbeplantning
medvirke til at give området en grøn profil ud mod Nyhavnsgade.

I Nyhavnsgadekvarteret midt kan der opføres et parkeringshus og en boligbebyggelse med en dagligvarebutik i
stueetagen. Bebyggelsesskalaen er tilpasset skalaen syd for Nyhavnsgade.

Nyhavnsgadekvarteret ønskes udviklet som en grøn bufferzone mellem den stærkt trafikerede
Nyhavnsgade og de mere fredelige dele af Østre Havn.
Indenfor delområdet kan der etableres et parkeringshus samt en lokal dagligvarebutik. Ovenpå
butikken kan der etableres boliger, hvis det kan dokumenteres, at støjforhold indenfor og på
opholdsarealer er acceptable. Der lægges vægt på at facader etableres med facadebeplantning og
at den vestligste del af området gives en særlig bearbejdning, som et grønt ankomst- og transitrum
for bløde trafikanter.

Side 16

Udkast

Lokalplan 1-4-110

Visualisering af ny bebyggelse på hjørnet af Østre Havnegade og Nyhavnsgade.

Delområde I "Musikhuskvarteret syd"

Musikhuskvarteret Syd skal karakteriseres ved en rumdannende markant bebyggelse mod omgivelserne, rekreative
kvaliteter omkring Østerå samt en konsekvent begrønning i form af facadebeplantning og en grøn lund af træer.

Den sydlige del af Musikhuskvarteret er Østre Havns "ansigt" mod midtbyen. Det er også en af de
primære forbindelser ind på Østre Havn for cyklister og fodgængere, og så bliver det rekreative
samspil med en åbnet Østerå en vigtig fremtidig kvalitet. Østre Havnegade ønskes "færdiggjort" med
en rumdannende bebyggelsesstruktur på sydsiden af Østre Havnegade hvor den første kullager-silo
er nedrevet (jf. foto på side 13), og den næste forventes nedrevet inden for den nærmeste fremtid.
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Den blå silo bruges til oplag af fjernvarme og bevares, men planlægges begrønnet.
Bebyggelse på hjørnet af Nyhavnsgade og Musikkens Plads ønskes udformet med en tårnvirkning på
hjørnet og skal indrettes med funktioner der understøtter et aktivt byrum i stueetagen. Nord for den
blå silo kan der opføres et p-hus.

Musikhuskvarteret idag og perspektiver for fremtiden

Side 18

Udkast

Lokalplan 1-4-110

Visualiering af en fuldt udbygget bydel på Østre Havn. Ovenstående er et eksempel på hvad lokalplan 1-4-106 og
1-4-110 tilsammen giver mulighed for, men de enkelte byggerier kan komme til at se anderledes ud end det viste.
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Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning
Formålet med dette afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større
sammenhæng.

MV - Miljøvurdering af planer og programmer
Lov om "Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer,
der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme
bæredygtig udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplantillæg 1-4-110 kan få en væsentlig miljømæssig betydning,
er der foretaget en screening af planforslaget. I forbindelse med screeningen er berørte
myndigheder hørt.
Resultatet er, at der er udarbejdet en miljørapport for lokalplantillæg 1-4-110. I miljørapporten
beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens
miljøpåvirkninger skal overvåges.
Miljørapporten er indsat som Bilag 5 i nærværende lokalplan.

VVM - Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet
I Bekendtgørelsen om VVM: "Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet" er
det på bilag 1 og bilag 2 defineret, hvilke anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på
miljøet.
Planen giver mulighed for anlæg der er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 11.a, som handler
om anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af parkeringshuse. Der skal derfor gennemføres en
VVM-screening af de konkrete projekter, hvor det vurderes, hvorvidt anlæggene vil påvirke miljøet
væsentligt og derfor er VVM-pligtige.

EF-habitatdirektivet
Habitatdirektivet handler om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter.
Natura 2000-områder
Se lokalplan 1-4-106
Bilag IV-arter
Se lokalplan 1-4-106

Kommuneplanen
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 1.4.D1 Østre Havn.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, da der med lokalplanen gives
mulighed for opførelse af bebyggelse op til 70 m., hvor kommuneplanramme 1.4.D1 giver mulighed for
bebyggelse op til 60 m. Der er endvidere med gældende kommuneplan alene mulighed for at opføre
en enkeltstående butik på maks. 1.000 m2 i området, men bruttoetagearealet til butikker ønskes nu
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øget til ialt 2.500 m2 i form af et egentligt bydelscenter. Derfor er der udarbejdet et
kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og
kommuneplanen. Herunder et en ændring af kommuneplanens retningslinie 7.1.3 Øvrige bymidter
samt bydels og lokalcentre.
Kommuneplantillæg 1.036 offentliggøres samtidig med lokalplanen i et særskilt dokument.

Lokalplan 1-4-106 Boliger og erhverv, Østre Havn, Ø-gadekvarteret
Nærværende lokalplan er udarbejdet som et tillæg til lokalplan 1-4-106, som dermed fortsat er
gældende.
De bestemmelser der i lokalplan 1-4-106 er ændret med nærværende tillæg, vil fremgå af
nærværende tillæg, der knyttes til den eksisterende lokalplan 1-4-106.

De kystnære dele af byzonen
Se lokalplan 1-4-106
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Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
Se lokalplan 1-4-106

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

Arkæologi
Hvis der under anlægsarbejde findes spor af fortidsminder skal arbejdet standses i det omfang det
berører fortidsmindet, og fundet straks meldes til Aalborg Historiske Museum, jf. Museumsloven.
Forud for påbegyndelse af bygge- eller anlægsarbejder kan bygherren, i henhold til Museumslovens
§ 25, anmode Aalborg 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 forundersøgelsen afholdes af bygherren eller den, for hvis regning
jordarbejdet udføres, jf. Museumslovens § 26, stk. 1-2.

Terrænændring på kysten
Udvidelse af Pieren via opfyld, gangbro over havnebassinnet og andre ændringer på søterritoriet
kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 243 af 5. april 1994 om
kystbeskyttelse og § 1 i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 1051 af 16. december 1999 om
henlæggelse af opgaver til Kystdirektoratet.
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Øvrige krav i medfør af anden lovgivning
Se lokalplan 1-4-106.

Jordforurening
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal
arbejdet standses og Aalborg Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes
vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og
Jordforureningslovens § 71.
I 2008 blev begrebet områdeklassificering indført i Jordforureningsloven. Områdeklassificering
omfatter de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. 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 områdeklassificerede 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.
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Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for byggeog anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst.
Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig
om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og
spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber,
der dækker det pågældende område.
Se lokalplan 1-4-106
Efter udarbejdelsen af lokalplan 1-4-106 er registreret flg. nye tinglyste servitutter, som kan have
betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet. De nye servitutter er udarbejdet i
overensstemmelse med 1-4-106.
Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og
mangler i oversigten.
Matr.nr. 100a, 100b, 105, 131, 132, 133, 134a, 134b, 160a, Aalborg Markjorder og Matr.nr.
1381, 1382, 1380l, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 22.05.2015
Titel: Vedtægter
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune, ØSTREHAVNE PROMENADE A/S, Grundejerforeningen Østre
Havn
Matr.nr. 1382, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 02.02.2015
Titel: Lejekontrakt
Påtaleberettiget: VATTENFALL EN/S, ØSTRE HAVNEPROMENADE A/S
Matr.nr. 1380l, Aalborg Bygrunde
Tinglyst: 02.06.2015
Titel: Vedtægter
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune, G/F Musikhus Kvt., Ø. Havneg. 38-52, ØSTRE
HAVNEPROMENADE A/S
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Indledning
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.
Denne lokalplan er et tillæg til LP 1-4-106 (godkendt i marts 2012). Det vil derfor i forbindelse med
planbestemmelserne med kursiv fremgå, hvornår der er tale om ændringer eller tilføjelser til
bestemmelser i den eksisterende lokalplan.
Nærværende lokalplan vil i planbestemmelserne være benævnt "tillæg 1-4-110" eller "tillægget".
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1. Formål
Se LP 1-4-106.
Dog med nedenstående justering af punkt 1.8, da vejadgangen øst for området er ændret. Stuhrsvej
er nedlagt og der er etableret en ny vejadgang via Musikkens Plads.

1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at området vejbetjenes fra Musikkens Plads og Nyhavnsgade.
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Tillæggets område er vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort.
Tillægget omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

2.3 Opdeling i delområder
Tillæggets område opdeles i delområderne B2, E, F, G, H og I som vist på Bilag 1.

Ad 2.3
LP1-4-106 er opdelt i delområderne A, B, C, D, E, F, G, H og I.
Nærværende tillæg opdeler delområde B i delområderne B1 og B2, og fastsætter nye
bestemmelser for delområde B2. Bestemmelserne for delområde B i LP 1-4-106 er fortsat
gældende for delområde B1.
Afgrænsningen af delområde F og H er ændret i forhold til LP 1-4-106. Den nye afgrænsning
fremgår af Bilag 1.
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3. Arealanvendelse
Se LP 1-4-106
LP 1-4-106 giver mulighed for at etablere en enkeltstående dagligvarebutik med et maksimalt
bruttoetageareal på 1000 m2 på Østre Havn. Tillægget ændrer dette, så der nu er udpeget et
bydelscenter indenfor lokalplanområdet med mulighed for 2500 m2 butikker.
Der er samlet nedenstående justeringer af bestemmelser:

3.1 Anvendelse, bydelscenter
I delområde G kan der etableres en dagligvarebutik med et bruttoetageareal på maks. 2.000 m2.
I delområde B, G og E kan der desuden etableres mindre dagligvare- og udvalgsvarebutikker med et
bruttoetageareal på maks. 250 m2 pr. butik.
Der kan maksimalt opføres i alt 2.500 m2 bruttoetageareal til butikker indenfor det afgrænsede
bydelscenter i LP 1-1-110 og LP 1-4-106.

Ad 3.1

Den lyserøde farve viser bydelscenteret, som det er afgrænset i kommuneplanen.

3.2 Anvendelse, stueetagen
Stueetagen i de på bilag 3 markerede udadvendte og aktive facader og en eventuel mindre bygning
på Stjernepladsen (Proppen) skal anvendes til publikumsorienterede serviceerhverv, kultur- og
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fritidsfunktioner, fællesfaciliteter i tilknytning til eventuelle boliger og/eller reception, kantine ol. til
eventuelle kontorerhverv i bygningen.

Ad 3.2
Stueetagen kan således ikke anvendes til boliger. Hensigten er at anvendelsen af stueetagen skal
understøtte målet om levende byrum.

3.3 Anvendelse, havnebassinet
Der kan etableres en offentlig sti i form af cykel/gangbro over havnebassinnets indsejling mellem
delområde F og området øst for havnebassinet, se Bilag 2.

Ad 3.3
Se også lokalplan 1-4-106.
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4. Udstykning
Se LP 1-4-106.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
Tillægget fastsætter bebyggelsesregulerende bestemmelser for nyt byggeri indenfor delområde
B2, E, F, G og I.

5.1 Bebyggelsens placering, generelt
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelter, som er vist på Bilag 2.
Bygningskroppen skal afspejle byggefeltets afgrænsning/form, men der er mulighed for at arbejde
med bygningsfremspring, porte mv. jf. punkt 6.1 "Facadeprincipper" .

Ad 5.1
Dog kan der udenfor byggefelterne etableres lette konstruktioner som udvendige trapper,
gangbroer og lignende udenpå og mellem bygningerne jf. punkt 5.3 i LP 1-4-106.
LP 1-4-106 udpegede stueetagen af strygejernsbygningen i delområde B2, som en bevaringsværdig
bygningsdel. Det har siden vist sig konstruktivt vanskeligt at bygge videre på stueetagen og denne
er nu nedrevet. Istedet lægges der vægt på at bevare det eksisterende byrums forløb ved at
eksisterende sokkel udgør det nye byggefelts afgrænsning mod sydøst.

5.2 Proppen, Stjernekvarteret
Der kan etableres en bygning uden for byggefelterne med en placering i princippet som vist på Bilag
2, hvis denne etableres med henblik på at skabe et offentligt samlingssted på Stjernepladsen i form af
en cafe eller lignende.
Den konkrete indplacering af en bygning på pladsen skal medvirke til at skabe god vindkomfort på
Stjernepladsen.
Proppen kan opføres med følgende bebyggelsesomfang:

Højde maks. meter

Etageantal maks.

8,5

Etageareal maks. m2

1

50

5.3 Kornsuger og foreningshus, delområde F
Der kan etableres en bygning uden for byggefelterne med en placering i princippet som vist på Bilag
2, hvis denne etableres med henblik på at skabe et foreningshus eller lign. der understøtter
vandaktiviteter og byliv iøvrigt.
Foreningshuset kan opføres med følgende bebyggelsesomfang:

Højde maks. meter

Etageantal maks.
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10

2

200

5.4 Mindre sekundære bygninger, placering
Redskabsskure, cykelskure, miljøstationer, drivhuse og andre mindre, sekundære bygninger må
opføres uden for byggefelterne og ovenpå parkeringskælder, dog ikke på havnepromenaden i de
primære og sekundære byrum, som vist på hhv. Bilag 2 og 3.

Ad 5.4
Da placeringen af offentlige tilgængelige friarealer og stier er ændret/opdateret ift. LP 1-4-106, skal
punkt 5.6 i LP 1-4-106 administreres på baggrund af Bilag 2 i nærværende tillæg, inden for
tillæggets område.

5.5 Visuelle forbindelser
Visuelle forbindelser vist på Bilag 2 skal friholdes for sekundære bygninger og høj beplantning.

Ad 5.5
Der er udpeget flere visuelle forbindelser i nærværende lokalplantillæg, end i LP 1-4-106.

5.6 Bebyggelsens omfang generelt
Indenfor for nærværende tillægs område, kan der etableres bebyggelse med et samlet etageareal på
95.000 m2.
Indenfor de enkelte byggefelter kan bebyggelse maksimalt opføres med et etageantal og etageareal
som beskrevet i pkt. 5.7-5.11.
Parkeringshuse kan etableres indenfor delområde G og I i direkte tilknytning til Østre Havnegade.
Udover de i pkt. 5.7-5.11 angivne etageantal og 5.12 angivne højder kan der evt etableres
elevatortårne ol, som er nødvendige for at kunne betjene bygningen og en evt. tagterrasse.
Tekniske anlæg skal etableres indenfor den angivne højde/etageantal. Dog kan mindre teknikrum
sammenbygges med nødvendige elevatortårne, forudsat at det samlede anlæg danner en god
arkitektonisk helhed med bygningen i øvrigt.

Ad 5.6
Indenfor det samlede område af LP 1-4-106 kan der etableres bebyggelse, med et samlet
etageareal på 165.000 m2, plus areal til parkeringshuse. Arealet er med tillæg 1-4-110 udvidet med
15.000 m2 fra 150.000 m2, jf. LP 1-4-106.
Etageareal, der ikke udnyttes indenfor byggefeltet, kan, i begrænset omfang, overføres til andre
byggefelter, hvis volumenstudier viser, at dette ikke skæmmer eller forringer områdets kvaliteter.
Dette gælder også mellem byggefelter i LP 1-4-106 og tillæggets byggefelter.
Udover det anførte samlede etageareal kan der opføres parkeringsanlæg samt mindre, sekundære
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bygninger svarende til samlet maks. 20 m2 pr. bolig og 25% af etageareallet, der anvendes til
erhverv o.lign. Etagearealet til p-huse (garager) og småbygninger svarer til bestemmelsen i BR10
Bilag 1 pkt. 1.3 stk. 4, dog bliver der i lokalplaner for delområde G og I udlagt egentlige rammer til
bygningerne, idet der for p-husenes vedkommende bliver tale om bygninger på anden ejendom.
Større samlede tekniske installationer til ventilation ol ønskes integreret i bygningskroppen og kan
ikke etableres som synlige anlæg på tagfladen. Mindre ventilationshætter ol. kan etableres ud over
bygningshøjden.

5.7 Bebyggelsens omfang, delområde B2 (Stjernekvarteret)

Etageantal maks.

Etageareal maks. m2

Byggefelt B2

12

4.600

Byggefelt B6

16

6.100

Ad 5.7
Bestemmelser for byggefelt B2 erstatter bestemmelserne for byggefelt B1 i LP 1-4-106. Byggefeltet
B6 er en tilføjelse til LP 1-4-106, og er en udvidelse af byggemuligheden i det eksisterende
delområde B i LP 1-4-106.

5.8 Bebyggelsens omfang, delområde E (Stjernekvarteret)

Etageantal maks.

Etageareal maks m2

Byggefelt E1

2-15

7.500

Byggefelt E2

2-13

6.700

Byggefelt E3

4-13

6.800

5.9 Bebyggelsens omfang, delområde F (Pieren)

Etageantal maks.

Etageareal maks. m2

Byggefelt F1

10-17

18.400

Byggefelt F3

20

8.100
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Byggefelt F4

3-5

1.600

Byggefekt F5

3-7

3.050

Byggefelt F6

3-7

3.050

Byggefelt F7

3-5

1.600

Byggefelt F8
(parkeringskælder)

Parkeringskælder skal etableres helt under
terræn og med en tagkonstruktion, som
muliggør at der kan etableres træbeplantning i
byrummet ovenpå kælderen.

Ad 5.9
Her ud over er lodshuset bevaringsværdigt jf. LP 1-4-106 pkt. 6.3 og Bilag 2. Lodshusets omfang og
bevaringsstatus ændres ikke med tillæg 1-4-110.
Arealet ovenpå p-kælderen indgår i en gennemgående cykelstiforbindelse. Terrænniveauet ovenpå
p-kælderen skal derfor fastlægges således at der opnåes en harmonisk sammenhæng med
kotering i Stjernekvarteret og på havnepromenaden.

5.10 Bebyggelsens omfang, delområde G (Nyhavnskvarteret)

Etageantal maks.
Byggefelt G1

Byggefelt G2
(Parkeringskælder)

Etageareal maks. m2

5-7

10.500

Bebyggelsens omfang reguleres af byggefelt
og maks. tagkote som vist på bilag 2 samt
parkeringsnorm jf. LP 1-4-106 (pkt. 8.6).

5.11 Bebyggelsens omfang, delområde I (Musikhuskvarteret)

Etageantal maks.

Etageareal maks. m2

Byggefelt I1

8-14

3.600

Byggefelt I2

6

2.800
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Byggefelt I3

Byggefelt I4
(Parkeringshus)

5

1.400

Bebyggelsens omfang reguleres af byggefelt og
maks. tagkote som vist på bilag 2 samt
parkeringsnorm jf. LP 1-4-106 (pkt. 8.6)

Etageantal maks.
Byggefelt I5

Etageareal maks. m2

3-14

4.400

Byggefelt I6
(parkeringskælder)

Parkeringskælder skal etableres helt eller delvist
under terræn og med en tagkonstruktion, som
muliggør at der kan plantes træer i byrummet
ovenpå kælderen. Terrænniveauet oven på en
evt. kælder må ikke overstige 1,5 m. set i forhold
til Østre Havnegade og promenaden langs
Østerå. Kanter på en evt. hævet p-kælder skal
bearbejdes med bløde overgange mod offentligt
tilgængelige byrum.

Byggefelt I7
(eksisterende
teknisk anlæg)

Anlægget kan i tilfælde af fx brand genopføres i
sit nuværende omfang, men kan ikke udbygges.
Skift i anvendelse eller ændring af det
nuværende anlægs omfang kræver fornyet
planlægning.

Ad 5.11
En blød overgang mellem det evt. hævede gårdrum ovenpå en parkeringskælder og Østre
Havnegade/promenaden langs Østerå kan fx udformes som en terrassering eller en blød
landskabelig/grøn overgang mellem terrænniveauer.

5.12 Bebyggelsens højde
Bebyggelsens højde må ikke overstige de maksimale tagkoter som angivet på bilag 2.

Ad 5.12
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Det enkelte byggefelt ønskes bearbejdet som en skulpturel blok. Reguleringen af tagkoten beskriver rammerne for den
skulpturelle bearbejdning, men indenfor denne ramme er der et stort spillerum for den konkrete bygningsudformning.

Højder måles fra et niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet.

5.13 Bebyggelsens omfang, delområde H (havnebassin)
Der kan indenfor byggefelt H1 anlægges en stibro over indsejlingen.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Facadeprincipper, byggefelter
Hele byggefeltets stuetage skal bygges til kant. Dog kan der arbejdes med enkelte porte, nicher, og
tilbagetrækning på max. 3 meter i op til 20 % af facadelængden.
Alle hjørner på byggefeltet skal markeres og bebygges i min. 6 meters højde. Facadeelementer skal
trækkes om hjørnerne med henblik på at fremhæve bygningernes rumlige virkning.

Ad 6.1

Byggefelternes skæve afgrænsninger er karakteristiske for områdets samlede udtryk, for at sikre
den påtænkte effekt af dette er en særlig markering af hjørnerne vigtig.

6.2 Facader, aktive og udadvendte stuefacader
De på bilag 3 angivne aktive facader skal udformes med transparens og funktionel sammenhæng
mellem ude og inde i stueetagen i 50-75% af facadelængden.
De på bilag 3 angivne udadvendte facader skal udformes med transparens i stueetagen i 25-75% af
facadelængden.

Ad 6.2

Tv. Aktive facader i stueetagen. Th. Udadvendte facader i stueetagen.

Hensigen er at aktive facader i stueetagen skal udformes med indgangs- og glaspartier, og invitere
til sammenhæng mellem de aktiviteter der foregår i bygningens stueetage og det tilknyttede byrum.
(fx cafe med udeservering)
Udadvendte facader skal visuelt skabe åbenhed, men ikke nødvendigvis give mulighed for
bevægelse ind og ud af bygningerne (fx udstillingsvinduer og transparente facader til
kontormiljøer).

6.3 Høj bebyggelse med menneskelig skala
Høj bebyggelse skal gives en særlig bearbejdning i basen med henblik på at fremme opholdskvalitet i
de tilknyttede byrum. I basen (fra stueetagen og til max. 35 meters højde) skal bygninger udformes
med menneskelig skala i form "varm" materialitet, høj materialekvalitet og stor detaljeringsgrad.
I den store skala (fra fx 1. sal og op) skal bebyggelse gives et lyst udtryk, stor enkelhed og en mere
rå materialitet.
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Facadeudforming og -materialer skal desuden medvirke til at fremme god vindkomfort i gadeniveau.

Ad 6.3

I den konkrete udformning af områdets bebyggelser lægges der vægt på at de opleves "menneskevenlige" i gadeplan
samtidig med at de fremtræder stærke og enkle i den store skala oplevet på afstand. Facadematerialer i basen kan fx
være tegl, træ og natursten. Facadematerialer i den store skala kan fx være stål og beton.

6.4 Facadeprincipper, variation
Der kan ikke etableres facader på over 30 meteres længde, uden at der laves forskydning,
niveauspring, tilbagetrækninger, bearbejdning af indgangspartier, skift i facadeudtryk/materiale,
facadebegrønning eller lign.

Ad 6.4

Facadeudformningen skal varieres med henblik på at undgå monotone facadeforløb. 1. Forskydning af facade. 2.
Niveauspring. 3. Bearbejdning af indgangsparti. 4. og 5. Skift i facadeudtryk/materiale.

6.5 Silobyen, delområderne B2, E og F
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Silobyens samlede skyline mod fjorden skal fremstå med vertikalitet, rytmisk gentagelse og mange
skift i højder mellem de enkelte volumener. Bygninger skal placeres og udformes med
tilbagetrækninger og fremrykninger så havnepromenaden fremstår i varierende bredde.
Bygningsfacader skal fremstå med lys og enkel materialitet. Formgivning skal karakteriseres ved
enkelthed med få stor brud.

Ad 6.5

Ubrudte facader i et lige forløb og i samme højde skaber typisk ubehagelige vindforhold omkring høje bygninger. Derfor
er differentiering af bebyggelsens placering, skala og udformning vigtig. Visualiseringen ovenfor er et eksempel på
hvordan Silobyen kunne tage sig ud samlet set. Dette skal også ses som inspiration for bebyggelsens arkitektoniske
udtryk.

6.6 Tårnet, byggefelt F2
Tårnet skal gives en markant udformning og fremstå som et nyt vartegn på Aalborgs havnefront.
Tårnets udformning skal medvirke til at sikre god vindkomfort omkring bygningen.

Ad 6.6

Tårnet kan f.eks. forsynes med vinklede facadeelementer i perforeret materiale med en åbningsgrad på min. 50%.
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Vinklede facadeelementer kan skærme altaner og balkoner for vinden og skaber samtidigt turbulente vindstrømninger,
der sænker vindhastigheden rundt om bygningen. Således nedsættes downwash-effekten, hvor vinden accelereres
ned langs bygningens facade. Perforerede facadeelementer giver en moderat luftgennemstrømning, og reducerer
herved den kraftige vind ved bygningens hjørner. For at nedsætte vindhastigheden ud fra tårnets hjørner i gadeplan,
kan den nederste del af bygningen åbnes op i facaden - dette med henblik på at skabe mulighed for
luftgennemstrømning.

6.7 Pierens sydvendte rum, delområde F
De sydlige facader på byggefelt F1 og F2 samt havnehusene (byggefelt F4 - F7) skal udformes
under hensyntagen til inderbassinets lille skala og skal medvirke til at skabe læ, gode solforhold og
menneskelig skala i Pierens centrale opholdsrum og omkring havnebassinet.
Se også pkt. 6.3 of 6.4.

Ad 6.7

Referencer som kan give inspiration til udformning af sydvendte bebyggelser på Pieren.

6.8 Stjernekvarteret, delområde B2 og E
Bebyggelsens udformning skal medvirke til at understrege oplevelsen af en "stjerneformet"
rumdannelse på Stjernepladsen og tilgrænsende stræder. Formsproget skal nyfortolke den
industrielle karakter, forstået som:
eksisterende pakhuse i røde teglsten,
enkle silovolumener ovenpå en mere detaljeret base
karakteristiske elementer (spindeltrapper, transportsystemer mellem bygninger mv.)
Se også pkt. 6.3 og 6.4.

Ad 6.8
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Samspillet mellem de røde pakhuses varme stoflighed og silovolumener med en mere rå materialitet skal give
Stjernekvarteret karakter.

6.9 Nyhavnsgadekvarteret, delområde G
Der skal sikres gode lysforhold og støjafskærmning for evt. boliger i byggefelt G1. Der kan etableres
en gangbro mellem bebyggelse i G1 og parkeringshus i byggefelt G2.
Facader skal begrønnes.

Ad 6.9
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Visualisering af mulig bebyggelse i Nyhavnsgadekvarteret. Intensionen er at der skal være udadvendte facader i
stuen og at bygningen skal fremstå med facadebeplantning.

6.10 Musikhuskvarteret, delområde I
Bebyggelse i byggefelt I1, I2 og I4 skal virke rumdannende mod Østre Havnegade og skal mht.
materialevalg og formsprog danne en god helhed med bebyggelsen på nordsiden af gaden.
Bebyggelse i byggefelt I5 skal udformes med en tårnvirkning på hjørnet af Musikkens Plads og
Nyhavnsgade. Facacekarakteren skal virke åben og lys. Se også pkt. 6.3 og 6.4.
Varmeakkumuleringstank og pumpestation i byggefelt I7 skal begrønnes eller udsmykkes kunstnerisk,
så anlæggene bidrager positivt til et attraktivt nærmiljø.

Ad 6.10
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Referencer, som kan give inspiration til udformning af bebyggelser i Musikhuskvarteret.

6.11 Parkeringshuse, delområde G og I
Parkeringshuse skal etableres med åbne og begrønnede facader, eller bidrage til områdets aktiviteter,
f.eks. med en klatrevæg eller en kunstnerisk udsmykning.
Udformningen af facaderne skal ske i samspil med de tilstødende byrum og gader, og kun
begrænsede partier af facaderne, må fremstå helt lukkede eller uden udsmykning. Det skal sikres, at
nabobebyggelser ikke generes af lys fra billygter og støj fra bilerne.

Ad 6.11
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Eksempler på åbne og begrønnede parkeringshuse.

6.12 Altaner
Altaner skal etableres helt eller delvist indliggende, de kan maksimalt udføres med et fremspring på
1,2 meter ud over byggefeltet.

Ad 6.12
Intentionen er at sikre godt lysindfald i boliger og god opholdskomfort på altaner.
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7. Ubebyggede arealer
De generelle bestemmelser i LP 1-4-106 er stadig gældende. Som en del af forarbejdet til tillæg
1-4-110 er der dog sket en mere detaljeret fastlæggelse af principper for udformning af byrum og
ubebyggede arealer.

7.1 Kantzoner
Der skal etableres smalle kantzoner som vist på bilag 3 i en bredde på 0,5-2 meter.
Der skal etableres brede kantzoner som vist på bilag 3 i en bredde på 2-4 meter.
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. Kantzoner skal markeres visuelt.

Ad 7.1

Tv. Eksempel på en bred kantzone. Th. Eksempel på en smal kantzone.

Kantzoner skal sikre, at mødet mellem byrummet og de bygninger, der afgrænser byrummet,
sættes i scene. Kantzoner skal desuden medvirke til at det opleves rart at færdes og opholde sig i
tilknytning til bygningsfacaden. Kantzoner kan fx markeres visuelt med et belægningsforbandt-,
størrelses- og/eller materialeskifte, som afmærkning i belægningen eller med beplantning.

7.2 Pieren, delområde F
Det centralt beliggende byrum på Pieren skal indrettes som et parkrum med betonbelægning og store
felter med høje græsser, træer og faciliteter til leg, ophold og cykelparkering. Se bilag 4,
Illustrationsplan. Der skal sikres areal til en hovedstiforbindelse som vist på bilag 3.
Det på bilag 3 viste sekundære byrum skal indrettes med offentlig karakter og en funktionalitet der
understøtter vandaktiviteter og markerer stibroens landing. Kornsugeren, der er udpeget som
bevaringsværdig, kan flyttes til en placering her, som markeret på bilag 2.
På nordsiden skal havnepromenaden udformes som en asfaltflade der visuelt hænger sammen med
havnepromenaden i delområde B2. På sydsiden omkring havnehusene skal der etableres trædæk,
som skaber mulighed for at færdes helt tæt på vandfladen.
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Kajanlæg, bolværker, pullerter og trapper i granit skal i videst mulig omfang bevares som en del af de
fremtidige byrum omkring havnebassinet. Dog kan der ske ændringer på kajkanten, hvor der
etableres ny bebyggelse ud i havnebassinet.

Ad 7.2

Tv. Der skal etableres en havnepromenade i form af trædæk omkring havnehusene. Th. Inspiration til pierens parkrum.

Træer kan fx være el, fyr eller vandgran. Staudegræsser kan fx være palmebladstar,
morgenstjerne, sværdsiv eller elefantgræs.
Det er hensigten at Kornsugeren med den nye placering skal medvirke til at iscenesætte
ankomsten til Pieren via den nye stibro.

7.3 Stjernekvarteret, delområde B2 og E
Stjernekvarterets byrum indrettes som et shared space og udføres som en samlet belægningsflade i
beton fra facade til facade. Belægningen skal lægges i en trekantsgeometri, der naturligt kan optage
terrænforskydninger og løse afvanding. Plantebede med træer, siddemuligheder, cykelparkering,
korttidsparkering osv. skal indpasses i den samlede formgeometri.
Den centrale del af Stjernepladsen skal gives en særlig bearbejdning som grønt opholdsrum i form af
større plantebede med træer og gode siddemuligheder. Beplantning skal medvirke til at fremme god
vindkomfort på pladsen. Der skal sikres udtag for el og vand på pladsen.
Der skal sikres areal til ophold, udeservering og lign. i forbindelse med de på bilag 3 viste kantzoner.
Karakteren i plantebedene skal være træer med tæt jorddækkende underbeplantning.
Havnepromenaden nord for Stjernekvarteret skal udformes todelt med en betonplint der optager
terrænforskellen mellem den lavest liggende fodgængerorienterede del tættest på kajkanten og den
bygningsnære del, som også skal fungere som sivegade for biltrafik til Pieren. I betonplinten skal
indarbejdes siddemuligheder, plantebede, trapper og ramper.
I forlængelse af stræderne fra Stjernekvarteret skal der indarbejdes en særlig markering i
sivegadens belægning med henblik på at dæmpe farten og skabe sammenhæng mellem
havnepromenaden og Stjernekvarterets byrum.
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Ad 7.3

Tv. Stjernekvarterets gulv skal være belægningssten i beton lagt i en trekantsgeometri Th og midtfor. Eksempler på
træer i Stjernekvarteret.Træer kan fx være løn, fyr avnbøg og el. Underbeplantning kan fx være kæmpestar, japansk
star, akanthus, bregne eller hestehov.

7.4 Nyhavnskvarteret, delområde G
Nyhavnsgadekvarterets byrum skal i høj grad udformes som funktionsarealer, der sikrer gode
adkomstmuligheder for fodgængere og cyklister til butik, boliger og parkeringshus samt
vareindlevering og adgang til p-hus for biler.
Gennem det vestligste byrum skal sikres areal til en hovedstiforbindelse mod Midtbyen, som vist på
bilag 3.
Byrummene udformes med en samlende belægningsflade i betonsten fra facade til facade og skal
gives en grøn karakter i form af plantefelter, som udelades i belægningen og tilplantes med træer og
staudegræsser.

Ad 7.4
Træer kan fx være el, fyr eller vandgran. Staudegræsser kan fx være palmebladstar,
morgenstjerne, sværdsiv eller elefantgræs.

7.5 Musikhuskvarteret, delområde I
Der skal sikres areal til en hovedstiforbindelse mod midtbyen og en stiforbindelse langs den åbnede
Østerå, som vist på bilag 3. Musikhuskvarterets byrum skal gives en markant grøn karakter især i
form af træer på en bund af høje skyggetålende græsser. Gridnettet af træer skal være tættest i den
sydlige del omkring stien, og mere sporadisk i den nordlige del hvor byrummet skifter karakter til et
opholdsareal til de omkringliggende boliger.
Det på bilag 3 viste sekundære byrum skal udformes med et samlet greb hvad angår belægning. Der
skal sikres et godt flow for fodgængere og cyklister mod nord langs åen og øst ind på Østre Havn.

Ad 7.5
Træer kan fx være lind. Græsser kan fx være snemarmorkugle eller skovkugle.

7.6 Havnebassinet, delområde H
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Inden for delområde H kan der etableres en oplukkelig cykel/gangbro over indsejlingen til Østre
Havnebassin. Broen skal udformes så den visuelt fremstår som en integreret del af havnemiljøet og
med respekt for den synlige beliggenhed ved Aalborgs havnefront.

Ad 7.6
Der er tale om en udvidelse/ændring af punkt 5.18 i LP 1-4-106

7.8 Pyloner og henvisningsskilte
Ved vejadgangen fra Nyhavnsgade kan der placeres en pylon til fælles skiltning for funktioner i
området. Pylonhøjde max 4 m, skilteflade max 4 m2.
Ved vejadgangen fra Musikkens Plads samt i forbindelse med indkørsler til delområder fra Østre
Havnegade og sivegaden til Pieren kan der desuden opsættes henvisningsskilte. Henvisningsskiltet
skal være fælles for de funktioner som har adgang via den pågældende indkørsel. Skiltehøjde max.
1,5 m og skilteflade max 1 m2.
Skiltning må kun etableres med henblik på vejvisning/orientering.

Ad 7.8
Bestemmelsen er en tilføjelse til bestemmelser om skiltning i LP 1-4-106, pkt. 6.17-6.20.

7.7 Byrumsinventar, belægning og beplantning, generelt
Valg af byrumsinventar, belægning og beplantning skal understøtte Østre Havns egenart - herunder
industrihavnens rå karakter, robuste materialer/arter, samt simple og solide løsninger.
Overflader skal fremstå i en robust materialepalette i tråd med havnens tradition herunder beton,
asfalt, stål og træ. Beplantning skal være hjemmehørende klimarobuste arter i kystlandskab og må
ikke være særligt plejekrævende.

Ad 7.7

Østre Havns byrum skal generelt kakteriseres ved en rå og robust materialeholdning.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske via ny fordelingsvej mellem Musikkens Plads og
Nyhavnsgade (Østre Havnegade) som vist i princippet på Bilag 2. I forbindelse med krydset Østre
Havnegade/Nyhavnsgade skal der etableres en ekstra svingbane ind i området til vejbetjening af butik
og parkeringshus i delområde G.

Ad 8.1
I forhold til LP 1-4-106 er vejnavnet ændret og der gives mulighed for at etablere en ekstra
svingbane.

8.2 Færdselsmuligheder for bløde trafikanter
Der skal sikres offentligt tilgængelige færdselsmuligheder for fodgængere og cyklister, som vist i
princippet på Bilag 3. Færdselsmulighederne kan have form som havnepromenade, sti langs vej,
gennem shared space eller som selvstændigt tracé.
Cykelforbindelser vist på bilag 3 skal udføres med god færdselskomfort for cyklister.
Cykelforbindelsen i eget tracé gennem delområde G og I skal etableres med en anlagt bredde på
minimum 3 meter. Cykelforbindelsen gennem delområde F) skal etableres i en anlagt bredde på
minimum 5 meter, således at den kan benyttes af renovationskøretøjer og opfylder kravene til en
brandvej.
Der udlægges areal til en sammenhængende havnepromenade som vist i princippet på bilag 2. Nord
for Stjernekvarteret udlægges havnepromenaden med en bredde på minimum15 m., dog kan den
indsnævres og/eller varieres med bygningsfremspring og p-kældre samt trapper, plateauer mm. på
mindre strækninger og således at den åbne og offentlige fremtræden ikke tilsidesættes.
Havnepromenaden på Pieren skal anlægges med en bredde på minimum 6 m og brede sig yderligere
hvor den varierende bebyggelseskant giver plads til dette.
Belysning på havnepromenaden skal udføres så den medvirker til at øge sikkerheden langs
havnefronten.

Ad 8.2
I forhold til LP 1-4-106 er stiforløb og havnepromenade ændret.

8.3 Cykel- og gangbro - Havnebassinet
Der kan etableres en cykel- og gangbro over indsejlingen til Østre Havnebassin, som vist på Bilag 3,
broen skal etableres med en minimumsbredde på 4 meter. Der skal ved hjælp af afskærmning eller
lign. sikres god vindkomfort på broen.
Broen skal etableres med broklap, så broen ikke hindrer indsejling til havnebassinnet.
Indsejlingsbredde i mastehøjde når broklappen er oppe, skal være minimum 10 meter. Broklappen skal
kunne brugerbetjenes af udefrakommende sejlskibe.
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Ad 8.3
I nogle situationer vil der være risiko for kraftig vindpåvirkning, når man færdes på broen pga.
nærheden til højhuse og beliggenheden ved fjorden.
Den brede indsejlingsbredde er nødvendig for at havnebassinet også i fremtiden skal kunne
besejles af større sejlskibe og lign. (fx ifbm. Tall Ships Races)
Etablering af broen kræver særskilt tilladelse fra Kystdirektoratet.

8.4 Parkering
For ungdomsboliger skal der etableres 1 p-plads pr. 8 boliger.
En andel af det samlede antal parkeringspladser skal kunne anvendes fleksibelt til gæsteparkering ol.
Der skal etableres min. 0,1 parkeringsplads pr. bolig (ungdomsboliger undtaget) til fælles/fleksibel
benyttelse.
Parkeringspladser, der etableres i lokalplanområdet er forbeholdt ansatte, kunder, beboere, gæster
og øvrige lokale brugere. Således kan parkeringspladser, der etableres med henblik på at løse det
lokale parkeringsbehov, ikke videresælges til brugere uden for lokalplanområde 1-4-106.
Cykelparkering skal fortrinsvist placeres i umiddelbar tilknytning til adgangssituationer.

Ad 8.4
Se også bestemmelser om parkering i LP 1-4-106 (pkt. 8.5 - 8.7). Parkeringsnormer for andre
anvendelser end ungdomsboliger følger bestemmelserne i LP 1-4-106.
Parkeringspladser med eksklusiv brugsret ønskes begrænset mest muligt, da det medfører en
relativ ekstensiv udnyttelse af pladserne og dermed et unødvendigt stort arealbehov til parkering.
Den fælles/fleksible anvendelse kan evt. helt eller delvist løses i form af parkeringspladser
parkeringspladser, som om dagen er forbeholdt erhvervsbrugere og som om aftenen og i
weekenden er disponible til fælles benyttelse for beboere, gæster ol.
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9. Tekniske anlæg
Se LP 1-4-106

9.1 Fjernvarmeanlæg, delområde I
Eksisterende varmeakkumuleringstank med tilhørende pumpestation og ledningsanlæg skal sikres.
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10. Miljø
Se LP 1-4-106.

10.1 Støj fra trafik
Ved ny bebyggelse skal det sikres, at det indendørs støjniveau og det udendørs støjniveau på
opholdsarealer ikke overstiger de grænseværdier, som fremgår af kommuneplanens retningslinje
13.3.

Ad 10.1
Støjanalyse af området har vist, at der må påregnes behov for støjdæmpende foranstaltninger, hvis
der skal etableres boliger og anden miljøfølsom anvendelse langs Nyhavnsgade. Dette med
henblik på at sikre et tilfredsstillende lydniveau indendørs og på opholdsarealer.
ilfredsstillende lydniveau på opholdsarealer kan opnås ved at disse placeres bag bygninger, så
bygninger fungerer som støjskærm. Det indendørs lydniveau kan fx sikres ved at benytte
lyddæmpende ruder, dobbeltfacadeløsninger, og/eller lyddæmpende udluftningsåbninger.
Der skal i forbindelse med byggesager redegøres for, hvilke støjdæmpende foranstaltninger som
tænkes anvendt, ligesom effekten af de valgte løsninger skal dokumenteres.
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11. Grundejerforening
Se LP 1-4-106.
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12. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug
Se LP 1-4-106.

12.1 Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug
Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer indenfor de enkelte delområder må
ikke tages i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse, før nedennævnte anlæg er udført.
Delområde F
Cykelforbindelse skal være anlagt jf. pkt. 8.2
Delområde G
Vejadgang i form af svingbane fra Nyhavnsgade skal være anlagt i overensstemmelse med pkt.
8.1.
Cykelforbindelse skal være anlagt jf. pkt. 8.2
Delområde I
Cykelforbindelse skal være anlagt jf. pkt. 8.2
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Lokalplan 1-4-106
LP 1-4-110 er udarbejdet som et tillæg til LP 1-4-106. LP 1-4-106 fastholdes med undtagelse af de
tilføjelser og justeringer af bestemmelser, som er angivet i nærværende lokalplantillæg.
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14. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt godkendte lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større
byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

15.1 Endelig godkendelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt godkendt 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. Kommunen har
pligt til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning
opføres som lavenergibyggeri.

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
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan kommunen ekspropriere.

15.8 Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af
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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
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Butikker

Butikslignende formål

Restaurant o.l.

Hotel o.l.

Klinikker mv.

Dyreklinikker mv.

Kontorer

Lokalplan 1-4-110

Dagligvarebutik, supermarked

1-3

Lavprisvarehus

1-4

Kiosk

1-3

Udvalgsvarebutik

1-4

Butikker med værksted, f.eks. guldsmed

1-3

Særlig pladskrævende varegrupper

1-4

Salg af egne produkter evt. med showroom

1-3

Frisør o.l.

1-3

Rejse-, turist-, billetbureau o.l.

1-3

Bar

1-4

Diskotek

1-4

Fastfood o.l.

1-4

Restaurant o.l.

1-4

Hotel

1-3

Vandrehjem o.l.

1-3

Kiropraktor

1-3

Læge, tandlæge o.l.

1-3

Sygehus o.l.

3-4

Terapi

1-3

Dyreklinik

1-3

Dyrehospital o.l.

1-4

Hundekennel

1-4

Hundepension mv.

1-4

Administration

1-3

Advokat, revisor o.l.

1-3

Arkitekt, ingeniør o.l.

1-3

Datarådgivning

1-3
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Benzinsalg
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Bedemand o.l.

1-3

Ejendomsmægler o.l.

1-3

Forsikring

1-3

Frisør o.l.

1-3

Marketing

1-3

Medievirksomhed

1-3

Pengeinstitut

1-3

Postkontor

1-3

Postordrevirksomhed

1-3

Rejse-, turist- , billetbureau o.l.

1-3

Reklamevirksomhed

2-3

Små vaskerier, renserier o.l.

1-3

Solcenter

1-3

Benzinsalg (evt. med tilhørende kiosk og

3

vaskeanlæg, men ikke værksted)

Trykkerier

Kulturelle formål

Ferieformål

Fritidsanlæg

Bogbinderi

2-3

Fotografisk virksomhed

2-3

Trykkerivirksomhed o.l.

2-5

Bibliotek

1-3

Biograf

1-3

Kirke, menighedshus, kirkegård

1-3

Kulturformidling o.l.

1-3

Medborgerhus

1-3

Museum, udstilling, galleri

1-3

Musiklokale

1-3

Teater

1-3

Camping o.l.

2-5

Ferieby, feriecenter

2-5

Hotel

1-3

Vandrehjem

1-3

Forlystelse, underholdning

1-7

Klub, forening

1-7

Lystbådehavn

1-7

Sport

1-7
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Kortbilag 2- Arealanvendelse
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Kortbilag 3 - Arkitektur og byrum
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Kortbilag 4 - Illustrationsskitse
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Illustrationsskitsen er ikke i mål.

Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
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Lokalplanens forhold til miljøvurderingsloven
Miljørapporten giver en samlet miljøvurdering af lokalplan 1-4-110. Lokalplan 1-4-110 er et tillæg til
lokalplan 1-4-106 vedtaget i marts 2012, hvor der blev udført en miljøvurdering af planen.
Nærværende miljøvurdering forholder sig dermed kun til de forhold der ændres eller tilføres området
med lokalplan 1-4-110.
Planen omfatter et projekt i lovens bilag 4, pkt. 10 b: "Infrastrukturanlæg - Anlægsarbejder i byzoner,
herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser".
Planen omfatter et projekt i lovens § 3, stk. 1 nr. 3: "Andre planer og programmer, som i øvrigt
fastlægger fremtidige anlægstilladelser til projekter, som myndigheden vurderer kan få væsentlig
indvirkning på miljøet". Der skal således udarbejdes en miljørapport.
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Lovgrundlag og procedure for en miljørapport
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer" har til formål at fremme en bæredygtig udvikling.
Loven har et meget bredt miljøbegreb, der omfatter alt lige fra den biologiske mangfoldighed over
befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, over jordbund, vand, luft og klimatiske forhold,
materielle goder, landskab, kulturarv, kirker og kirkeomgivelser, til arkitektonisk og arkæologisk arv.
Loven bestemmer, at offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer,
der sætter rammer for anlægsarbejder, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. De planer og
programmer, det drejer sig om, er angivet i lovens bilag 3 og 4 - men der kan også være tale om
andre planer i henhold til lovens § 3, stk. 1, nr. 3.
Plantyper som kommuneplan og lokalplaner er som udgangspunkt obligatorisk omfattet af lovens
bestemmelser om miljøvurdering.
Det fremgår dog, at såfremt planen er omfattet af lovens bilag 3 og 4 og fastlægger anvendelsen af
mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, skal der kun
gennemføres en miljøvurdering (dvs. udarbejdes en miljørapport), hvis anlægsarbejderne må antages
at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplaner tilhører normalt denne kategori af planer.
For at danne et overblik over, om en plan eller et program kan få en væsentlig miljømæssig
betydning, foretages der en screening af planforslaget/programforslaget. I forbindelse med
screeningen høres de berørte myndigheder (fx miljømyndigheden), som efterfølgende skal give
tilladelser til det planlagte projekt.
Hvis screeningen af planen eller programmet fører til, at der
ikke skal laves en miljøvurdering, offentliggøres denne beslutning i forbindelse med
planforslagets eller programforslagets offentlige høring. Offentliggørelsen ledsages af en
begrundelse for ikke at gennemføre en miljøvurdering, samt en klagevejledning.
Hvis screeningen af planen eller programmet fører til, at der
skal laves en miljøvurdering (i form af en miljørapport) – som det er tilfældet med denne plan –
fastlægges det nærmere indhold af miljørapporten i samarbejde med de berørte myndigheder. Dette
kaldes scoping.
Offentlighedsproceduren for miljørapporten er den samme som for lokalplanen med en
høringsperiode på minimum 8 uger.
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. Efterfølgende skal planens miljømæssige konsekvenser overvåges i overensstemmelse
med de krav, der er fastsat i miljørapporten.
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Lokalplanens indhold, hovedformål og forbindelse med
anden planlægning
LP 1-4-110 er et tillæg til LP 1-4-106. I forbindelse med udarbejdelsen af LP 1-4-106 blev der udført en
miljøvurdering. Nærværende miljøvurdering forholder sig således kun til de forhold der ændres eller
tilføres området med lokalplan 1-4-110 og kommuneplantillæg 1.036.
Planerne omfatter et projekt i lovens bilag 4, pkt. 10b: "Infrastrukturanlæg - anlægsarbejder i byzoner,
herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser". Der er også tale om et projekt jf. lovens §
3, stk. 1 nr. 3: "Andre planer og programmer, som i øvrigt fastlægger fremtidige anlægstilladelser til
projekter, som myndigheden vurderer kan få væsentlig indvirkning på miljøet".

Indhold og hovedformål
Lokalplan 1-4-110 udarbejdes som et tillæg til lokalplan 1-4-106. I 2012 godkendte Aalborg Byråd
lokalplan 1-4-106 primært for den vestlige del af Østre Havn. Delområderne med byggeretsgivende
bestemmelser i den gældende lokalplan er på vej til at være fyldt ud, derfor ønskes med dette
lokalplantillæg at få fastlagt byggeretsgivende bestemmelser for de resterende arealer inden for
lokalplanområdet med henblik på at fortsætte udbygningen.
De væsentlige ændringer i forhold til den eksisterende lokalplan er
mulighed for at etablere mere butiksareal
udvidelse af det fysiske areal til byggeri på Pieren, og dermed indsnævring af indsejlingen til Østre
Havnebassin samt reduktion af havnebassinets størrelse,
mulighed for etablering af stibro over indsejlingen
mulighed for opførelse af højhuse indenfor nye delområder
håndtering af industriel kulturarv - herunder flytning af kornsugeren og at granitkajkanten nu kun
bevares delvist.
Der henvises til følgende afsnit i lokalplanredegørelsen:
Lokalplanens baggrund og formål (side 5), hvor baggrunden og formålet med projektet /
planlægningen beskrives,
Lokalplanområdet (side 5), med en beskrivelse af lokalplanområdets placering og nuværende
brug,
Lokalplanområdets omgivelser (side 6), med en beskrivelse af naboarealernes anvendelse,
Lokalplanens indhold (side 7), med en beskrivelse af de byggemuligheder, der er planlagt for.

Forhold til anden planlægning og miljømål.
I det følgende er alene refereret til den planlægning og de miljømål, der har betydning for de emner,
der skal behandles i miljøvurderingen jf. scopingen der fremgår af bilag 1. For en yderligere
gennemgang se lokalplan 1-4-106 og lokalplantillæg 1-4-110.
Byudviklingsprincipper for Aalborg (Aalborg Kommuneplan - Hovedstruktur)
Udgangspunktet for et bæredygtigt Aalborg er, at "vækst" skal ske via omdannelse og fortætning,
således at byen først og fremmest udvikles indenfor de eksisterende grænser. Udviklingen skal være
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særligt koncentreret i Vækstaksen.
Højhuse - kommuneplanretningslinje 5.1.3
Der ønskes etableret højhuse på Østre Havn med en højde på op til 70 m. Ifølge Aalborg
Kommuneplan retningslinje nr. 5-1-3 "Højhuspolitikken" defineres bygninger over 11 etager/35 m som
et højhus, hvor der skal gennemføres særlige konsekvensstudier, hvad angår skygge, vind, byrum
m.v. inden etablering.
Østre Havn er i Aalborg Kommuneplan udpeget som et af de områder, hvor der kan planlægges for
højhuse.
I konsekvensanalysen skal man bl.a. vurdere højhusenes arkitektoniske og byplanmæssige
indpasning i byen. Set i relation til eksisterende forhold skal emner som byarkitektur, byrum og klima
analyseres med henblik på en afklaring af projektets konsekvenser for området.
Da der er sammenfald mellem de emner, der skal vurderes jf. retningslinjen om højhuse og de emner,
der skal vurderes i henhold til Miljøvurderingsloven, er beskrivelser og vurderinger i denne
Miljørapport udvidet, så de også tilgodeser de hensyn og vurderinger, der ellers skal udarbejdes i
henhold til retningslinjen om Højhuse.
De kystnære dele af byzonen .
Af Planlovens § 16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der
vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger
væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en
begrundelse herfor.
Kommuneplanretningslinie 7.1.3 Øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre
I den hidtidige planlægning har der været mulighed for at etablere en enkeltstående butik på 1000 m2
på Østre Havn, men Aalborg Kommune har nu ønsket at få belyst om der er grundlag for etablering af
et bydelscenter på Østre Havn. Der er udarbejdet en detailhandelsanalyse, som belyser dette, samt
de forventede konsekvenser for omkringliggende butiksområder.
Kommuneplantillæg 1.036 afgrænser et egentligt bydelscenter med butikker til lokal forsyning af den
nye bydel omkring Østre Havnebassin. Der kan ialt etableres 2.500 m2 bruttoetageareal til butikker
inden for bydelscenteret. Den maksimale størrelse for dagligvarebutikker er 2.000 m2 og
udvalgsvarer 250 m2.
Kommuneplanrammer .
Lokalplanens område er omfattet af kommuneplanrammeområdet 1.4.D1, Østre Havn.
Området er et højt prioriteret byomdannelsesområde. Havnebassinet skal udvikles til et centralt
omdrejningspunkt for omdannelsen. Området skal være et offentligt tilgængeligt rekreativt
oplevelsesrum. Omdannelsen skal ske med bevaring af områdets industrikulturelle arv, og forenet
med udvikling og nytænkning.

Side 70

Udkast

Lokalplan 1-4-110

Målet er at skabe et blandet byområde med boliger og erhverv, der sammenbinder by og fjord.
Kommuneplanen fastlægger en gennemsnitlig bebyggelsesprocent for Østre Havn på 170, men med
mulighed for lokale variationer.
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Ikke-teknisk resumé - hovedkonklusion på miljøvurderingen
Lokalplan 1-4-110 udarbejdes som et tillæg til lokalplan 1-4-106 fra 2012. Denne lokalplan fastlægger
byggeretsgivende bestemmelser for de delområder, der alene blev fastlagt med rammebestemmelser
i lokalplan 1-4-106.
De væsentlige ændringer i forhold til den eksisterende lokalplan er mulighed for:
øgning af butiksarealet
udvidelse af Pieren mod øst og syd,
etablering af stibro over indsejlingen,
ændret disponering af højhusbyggeri,
øgede byggemuligheder,
ændret håndtering af industriel kulturarv.
Der er ikke fremsat alternativer til planen, udover at bevare status quo – det såkaldte 0-alternativ. Ved
0-alternativet vil området ikke blive udviklet yderligere da den gældende lokalplan (LP 1-4-106) ikke
indeholder byggeretsgivende bestemmelser for delområderne. Arealerne kan dermed alene benyttes
til parkering, fritidsaktiviteter mv.
De væsentlige forhold, som er miljøvurderet, er:
Påvirkning af landskab
Den eksisterende lokalplan 1-4-106 giver allerede mulighed for etablering af et højhusområde, men
Pieren kan udvides så indsejlingen til havnebassinet bliver smallere og der kan bygges et tårn her og
etableres en stibro over indsejlingen. Bebyggelsens omfang hæves samlet med 15.000 m2 ift. den
eksisterende lokalplan, hvilket også kommer til udtryk i at den tidligere havneplads kan bebygges med
henblik på at skabe en helstøbt skyline mod fjorden.
Samlet vurderes konsekvenserne for kystlandskabet ikke at være væsentlige, først og fremmes fordi
Østre Havn indgår i det sammenhængende byområde og at den samlede havnefront derfor allerede i
dag opleves som et meget urbant landskab. En stibro over indsejlingen vil forbedre tilgængeligheden
til at opleve Limfjordslandskabet men vil dog i nogen omfang begrænse udsynet til fjordlandskabet fra
byområderne omkring havnebassinet.
Påvirkning af arkitektur og kulturarv
Den byarkitektoniske ide med omdannelsen på Østre Havn (Mini-Manhattan i en menneskevenlig
Aalborg-udgave) vurderes at være fastholdt og tilmed forstærket med lokalplan 1-4-110. Det samlede
billede skal fortsat karakteriseres ved en siloinspireret bebyggelse med mange skalaspring og en
særlige bearbejdning i de nedre etager.
Vedr. kulturarv kan man samlet sige at der er ændringer i håndtering af dette, men at der ikke
nødvendigvis er tale om forringelser, da ændringerne er foranlediget i et ønske om at bringe de
kulturhistoriske værdier bedst muligt i spil på en positiv og brugbar måde i en moderne bys kontekst.
Indholdet af lokalplan 1-4-110 vurderes at være udtryk for en balanceret og nuanceret afvejning
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mellem bevaring og fornyelse.
Påvirkning af bymiljø, byliv og byrum
Ifht. bebyggelsernes anvendelse og udformning i stueetagen er der fastsat bestemmelser om
facaders grad af publikumsorientering, aktivitet og åbenhed. Ligeledes fastlægges kantzoner som
sikrer mulighed for sammenhæng i det der foregår i bygning og byrum. Stjernepladsen og
Havnebassinet sikres som de primære offentlige byrum. Byrummene yderst på Pieren ved stibroens
landing og ved Musikkens Plads/Østerå/Nyhavnsgade udpeges som sekundære byrum, hvor der skal
skabes gode færdsels- og aktivitetsmuligheder for gående og cyklister.
Øgningen af det potentielle bruttoetageareal til butikker til 2.500 m2 vurderes at ville have positiv effekt
på bylivet og det lokale bymiljø på Østre Havn, idet indkøbsbehov i højere grad vil kunne dækkes lokalt
og til fods/på cykel.
Havnebassinets areal indskrænkes men der sikres mulighed for at besejle bassinet med større
sejlskibe, havnepromenade langs hele den nye kajkant og mulighed for vandaktiviteter. Den brede
havnepromenade deles på Pieren i to - en smal yderst mod fjorden og en bred beskyttet
stiforbindelse centralt på Pieren gennem et oplevelsesrigt parkrum. Samlet vurderes mulighederne for
at skabe et attraktivt bymiljø, byliv og byrum ikke at være forringet med lokalplan 1-4-110.
Påvirkning af Lys-, skygge- og vindgener
Der vil være en række områder, der vil blive påvirket af vind. Havnepromenaden og Pieren er særlig
udsatte som en konsekvens af den direkte placering ud mod fjorden. For at den yderste del af Pieren,
stibroen og østsiden af indsejlingen, skal blive et rart sted at færdes og opholde sig skal der laves
afværgeforanstaltninger. Der ændres ikke væsentligt ved dette selvom der ikke etableres et højt tårn
yderst på Pieren. Vindpåvirkningen på Stjernepladsen skal reduceres ved hjælp af beplantning for at
give mulighed for attraktive opholdsrum.
Der vil være en del skygge i et tæt bebygget område som Østre Havn, men fordi bebyggelsesskalaen
differentieres er der er alligevel rig mulighed for at finde solbeskinnede områder i områdets byrum.
Den ændrede/udvidede bebyggelse på Pieren medfører større - men ikke væsentligt større skyggekonsekvenser for arealerne øst for indsejlingen end den tidligere skitserede bebyggelse.
Påvirkning af Limfjorden, vandløb, søer og vådområder
Vandudskiftningen i Østre Havnebassin vurderes ikke at blive væsentligt ændret selvom indsejlingen
indsnævres fra 65 til 40 meter. En udvidelse af Pieren vil derfor sandsynligvis ikke få betydning for
vandkvaliteten i bassinet.
Afværgeforanstaltninger
I lokalplantillægget skal der indarbejdes bestemmelser om bebyggelsers og udearealers udformning
således
at der sikres inspiration fra industiarkitekturen
at store bygningsvolumener skal gives et vertikalt udtryk
at den "menneskelige skala" sikres
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at stueetagen udformmes med varierede, åbne og aktive facader,
at vindkomforten på Stjernepladsen øges med beplantning,
at tårnet på Pieren udføres med vinddæmpende foranstaltninger,
at stibroen afskærmes for at sikre god vindkomfort.
Overvågning
Overvågning af miljørapportens emner sker primært via kommunens myndighedsbehandling og tilsyn
med overholdelse af lokalplanens bestemmelser.

Side 74

Udkast

Lokalplan 1-4-110

Indledning og afgrænsning
Miljøvurderingen er udført i henhold til bilag 1 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer (LBK
nr. 939 af 03-07-2013), samt efter principperne beskrevet i vejledning om miljøvurdering af planer og
programmer (Vejl. nr. 9664 af 18/06/2006).
Udgangspunktet for miljøvurderingen er scopingen. Den emnemæssige afgrænsning (scopingen) er
udført med udgangspunkt i et skema, der indeholder de miljøtemaer, en miljøvurdering jf. lovens § 1
stk. 2 skal indeholde. For hvert tema i skemaet er der foretaget en indledende screening af, om
planforslagene kan få væsentlig indvirkning på miljøet. De temaer, hvor planforslagene vurderes at
kunne give en væsentlig indvirkning indgår herefter i miljøvurderingen.
I scopingen er det vurderet, at følgende emner kan blive væsentlig påvirket og skal undersøges
nærmere: - kystzonen og landskabelig værdi - kulturhistoriske værdier - højhusenes arkitektoniske
værdier og byplanmæssig indpasning - bymiljø og byliv - lys-, skygge- og vindgener - limfjorden,
søer, vandløb og vådområder.
I forbindelse med scopingen er det desuden vurderet, hvilke berørte myndigheder, der skal høres
inden der træffes afgørelse om indhold og detaljeringsgrad af miljørapporten, jf. ”Bekendtgørelse om
berørte myndigheder og om offentliggørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer”.
Derfor er Kystdirektoratet hørt, da de skal give tilladelse til anlæg på/i havnebassinet.
Kystdirektoratet havde følgende bemærkninger:
Opfyld, byggeri og broen på søterritoriet kræver tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.
En ansøgning om dette på grundlag af et konkret projekt, vil blive sendt i høring og ud fra en
screening vil det blive fastlagt, hvorvidt der kræves en VVM-redegørelse.
En bro og mindre opfyld vil næppe udløse krav om VVM. Byggeriet på vand kan derimod godt
medføre det.

Landskab
Kystzonen og landskabelig værdi
Den eksisterende LP 1-4-106 giver allerede mulighed for etablering af et højhusområde og den
fastlægger principper for højder, skyline mv., hvilket er vurderet i miljøvurderingen af LP 1-4-106.
Udgangspunktet for LP 1-4-106 var dog det såkaldte "historisk-landskabelige princip" hvad angår
disponering og skala. Dvs. at der var lagt op til at bygge højt samtidig med at havnebassinets
landskabelige kontakt med det store fjordlandskab (den brede indsejling) blev bevaret. Dette ændres
med den nye lokalplan i og med at der kan bygges ud i indsejlingen fra Pieren og placeres et højhus
her.
Ændringerne i LP 1-4-110, der har betydning for kystzonen og den landskabelige værdi, drejer sig
primært om bebyggelsens omfang og placering samt udvidelsen af Pieren.
Udvidelse af Pieren
Udvidelsen af Pieren og etablering af stibroen får den konsekvens, at den visuelle sammenhæng fra
fjorden og ind i havnebassinet reduceres. Idag oplever man en 65 m. ubrudt åbning mellem fjorden og
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havnebassinet, dog med udsyn til bymæssig bebyggelse bag havnebassinets kajkant. Indsejlingen
reduceres med det planlagte til 40 m og der tænkes etableret en bro - dette vil samlet være en
begrænsning af den visuelle sammenhæng. Det samme gælder landskabsoplevelsen indefra og ud.
Fra områderne omkring havnebassinet vil man med ændringen få udsynet til Limfjordslandskabet
begrænset til "kig under og igennem".
Til gengæld kan etableringen af en stibro over indsejlingen være med til øge tilgængeligheden til at
opleve Limfjordslandskabet. Med udvidelsen af Pieren og etablering af broen får Pierens byrum en
mere offentlig karakter end tidligere planlagt og man får som gående eller cyklist mulighed for at
bevæge sig i et mere ubrudt forløb langs Limfjorden med udsyn til det store fjordlandskab - uden at
skulle ind omkring havnebassinet.

Principiel illustration af stiforbindelsen langs Limfjorden før og efter etablering af stibro..

Bebyggelsens omfang og placering
Der gives med LP 1-4-110 mulighed for at bygge flere m2 på Østre Havn end forudsat i den
gældende lokalplan. Bebyggelsens omfang øges med 15.000 m2 fra en samlet rummelighed på
150.000 m2 til 165.000 m2, dvs. en stigning på 10%. Den øgede bebyggelse vil primært ske på Pieren
(på det udvidede areal) og på den tidligere "havneplads" i Stjernekvarterets nordvestlige hjørne.
På en del af det nuværende vandareal i indsejlingen planlægges nu placeret et højhus på op til 70 m.
Denne tænkes som en markant kulmination (et landmark) der afslutter bebyggelseshøjdernes
stigende bevægelse mod nord og øst. Man vil altså fremadrettet opleve at 1/3 af den nuværende
indsejling er bebygget med et højhus.
På det der i LP 1-4-106 var udlagt som havneplads - et rekreativt byrum ved fjorden - lægger LP
1-4-110 nu op til at bygge et højhus på op til 50 m. Baggrunden er at bebyggelse på dette sted
vurderes at fuldende silobyens skyline mod fjorden på en harmonisk måde. Samtidig har nærmere
studier vist at havnepladsen i praksis ville være en bred "vindtunnel" fra fjorden og ind i
havnebassinets rum. Det er derfor samlet vurderet at bebyggelse på dette sted ville være en bedre
løsning end en pladsdannelse.
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Øverst ses korn- og foderstofområdets profil mod fjorden før byomdannelsen. Nederst en opstalt der viser, hvordan
havneprofilen forventes at blive når den nye bydel er fuldt udbygget. Som det ses afviger den nye skyline
skalamæssigt ikke meget fra den gamle.

Skyline
Havnefrontens skyline er et identitetsskabende element i Aalborg, der nyfortolkes under udviklingen
af Østre Havn og de øvrige markante bygninger på Havnefronten; Musikkens Hus, Nordkraft,
ungdomsboliger, Utzoncentret mv.
De eksisterende bygninger og det igangværende og planlagte byggeri etableres i varierende højder
og som det ses ovenfor, er dette byggeri ikke ude af proportion med tidligere bebyggelse samt øvrige
igangværende projekter ved Havnefronten.
Det vurderes, at det nye byggeris bidrag til Aalborg Havnefronts sammensatte skyline er positivt
Samlet vurdering vedr. landskab
Samlet vurderes konsekvenserne for kystlandskabet ikke at være væsentlige, først og fremmes fordi
Østre Havn indgår i det sammenhængende byområde og at den samlede havnefront derfor allerede
idag opleves som et meget urbant landskab. De nye muligheder i LP 1-4-110 vil dog i nogen omfang
begrænse udsynet til fjordlandskabet fra områderne omkring havnebassinet.

Arkitektur og kulturarv
Arkitektoniske værdier
Ny bebyggelse opføres i varierende højder og tæthed. Den overordnede idé er, at bebyggelsen
fremstår som en samlet bebyggelse stigende mod nord og øst fra Nyhavnsgade, hvor bebyggelsen,
fra at være tilpasset den omgivende bys skala og tæthed, bliver gradvis højere og tættere, for at
kulminere i et højhus, Tårnet på Pieren.
Den nye bebyggelse tager udgangspunkt i de store bygningsvolumener, siloer mv. der tidligere
kendetegnede denne del af Aalborg Havnefront og den sammensatte karakter, som opstår i
kombinationen mellem de lave pakhuse og de store silo-bygninger. Det har været intentionen at skabe
et i Aalborg-sammenhæng unikt storskala byområde - et slags "Mini-Manhattan" i Aalborg.
Der lægges vægt på at høje bygninger gives et vertikalt udtryk - inspireret af industriarkitekturen. Men
samtidig lægges der stor vægt på at de nederste etager og de lavere bygninger arkitektonisk tilføres
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en "menneskelig skala" og medvirker til at fremme aktive og åbne byrum.

Arbejdere på havnen i Aalborg.

Kulturhistoriske værdier
Alborgs historiske baggrund som industri- og arbejderby er og skal også fremadrettet være en del af
byens egenart og identitet. Østre Havn var et tidligere korn- og foderstofområde og en vigtig
industriarbejdsplads på havnen. Derfor lægges der stor vægt på at bevare væsentlig industriel
kulturarv - i form af strukturer, bygninger, historiefortælling mv. - og give dette ny mening i en
moderne bys kontekst.
Der ændres med LP 1-4-110 på hvordan dette håndteres på følgende punkter:
1. Indsnævring af indsejlingen til havnebassinet fra 65 til 40 meter ændrer på oplevelsen af havnens
industrielle skala.
2. Erstatning af nedrevet stueetage på strygejernet med nybyggeri der har en tilsvarende
byrumsafgrænsning mod syd.
3. Mulighed for at flytte kornsugeren fra dens nuværende placering til en ikke historisk autentisk
placering.
4. Mulighed for at bygge ud i havnebassinet med havnehuse betyder at dele af den
bevaringsværdige kajkant i granit ikke bevares.
Ad 1: Indsnævringen af indsejlingen har betydning for oplevelsen af industriskalaen (muligheden for
at besejle havnebassinet med de helt store fragtskibe), men begrundes i at den ønskede funktion
fremadrettet er en anden (rekreativt, boligpræget miljø med mulighed for vandaktiviteter og en
sammenhængede havnepromenade).
Ad 2: Strygejernets stueetage har vist sig konstruktivt at være i ret dårlig stand, hvorfor det er
vurderet at der kun ville kunne bygges 1-2 etager ovenpå denne. Tidligere var der tale om en høj
silobygning, som i kraft af sit fodaftryk (strygejernsform) var med til at skabe en del af
Stjernekvarterets unikke byrumsstruktur. Da det indre af stueetagen samtidig ikke var af væsentlig
arkitektonisk og kulturhistorisk værdi er det vurderet af det var mere væsentligt at bevare
byrumsoplevelsen end at bevare stueetagen. Strygejernet er efterfølgende tilladt nedrevet.
Ad 3: Der har været et ønske om at få parkering helt under terræn centralt på Pieren og at der
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samtidig blev etableret en vindskærmende bebyggelse mod nord. Det har ikke været muligt at forene
disse ønsker med en bevaring af kornsugeren på den historisk autentiske placering. Til gengæld
placeres kornsugeren nu som en del af en ny havneplads på spidsen af Pieren hvor stibroen lander.
Derved kan kornsugeren få nyt liv som en skulpturel kulturhistorisk installation med en langt mere
central placering i det nye byområde.
Ad 4: Når der bygges havnehuse mod syd ud i bassinet er det ikke muligt at bevare kajkanten i sin
fulde udstrækning. Til gengæld etableres der omkring husene og nedenfor kajkanten hvor denne
bevares nu en træpromenade, som gør det muligt at opleve denne helt tæt på fra for skellige vinkler
og bruge de indbyggede trapper på en meningsgivende måde i den nye bymæssige kontekst.
Som noget nyt introduceres med LP 1-4-110 muligheden for at genetablere "Proppen". Et tidligere
samlingssted for arbejderne på havnen i form af en lille beværtning beliggende på Stjernepladsen.
Denne foreslås nu genskabt i en moderne udgave som en kiosk eller en lille café, der kan medvirke til
at skabe liv på Stjernepladsen.

Proppens placering på Stjernepladsen i det tidligere korn- og foderstofområde.

Samlet vurdering af arkitektur og kulturarv
Den byarkitektoniske ide med omdannelsen på Østre Havn (Mini-Manhattan i en menneskevenlig
Aalborg-udgave) vurderes at være fastholdt og tilmed forstærket med LP 1-4-110. Vedr. kulturarv
kan man samlet man sige at ændringerne i håndtering af dette er begrundet i en nærmere vurdering
af hvordan de kulturhistoriske værdier bedst kommer i spil på en positiv og brugbar måde i en
moderne bys kontekst. Indholdet af LP 1-4-110 vurderes at være udtryk for en balanceret og
nuanceret afvejning mellem bevaring og fornyelse.

Befolkningens levevilkår og materielle goder.
Bymiljø og byliv
En af intentionerne med byomdannelsen på Østre Havn er at skabe et naturligt centrum i den nye
bydel i Stjernekvarteret, her skal sammenblandingen af funktioner være størst, og her skal
forgængerorienterede fredeliggjorte stræder skabe grundlaget for et udendørs byliv.
Bydelscenter
Butikker og andre bylivsskabende aktiviteter ønskes også fortrinsvist placeret i den centrale del af
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bydelen - dog med den tilføjelse at der til en større dagligvarebutik vil være behov for god
tilgængelighed for biltrafik også samt varetilkørsel. Ved at udvide bruttoetagearealet til butikker fra
1000 m2 til 2500 m2 her skabes et endnu bedre grundlag for et byliv lokalt byliv, idet en større andel af
beboerne indkøbsbehov vil kunne dækkes lokalt.
Pga. centerets beliggenhed centralt i et meget tæt og koncentreret byområde forventes kunder til
bydelscenteret i høj grad at komme på cykel og til fods. Der er gode fodgængerorienterede byrum
som skaber forbindelse til butikkerne i det helt nære og desuden har en gennemgående
hovedstiforbindelse mellem øst og vest for cyklister et forløb ad Østre Havnepromenade tværs
gennem bydelscenteret.
Bydelen på Østre Havn vejbetjenes med et kommende nyt lysreguleret kryds på Nyhavnsgade ved
Østre Havnegade. Det nye kryds dimensioneres med henblik på også at kunne afvikle forventet
biltrafik til og fra bydelscenteret, men øgningen af butiksarealet vurderes ikke at betyde en væsentlig
øgning af biltrafikken til og fra bydelen.
De eksisterende butikker i nærområdet vurderes ikke i væsentlig grad at blive påvirket af etableringen
af et bydelscenter på Østre Havn, da der i løbet af nogle år vil være så mange beboere i bydelen at
bydelscenteret får et selvstændigt omsætningsgrundlag.
Bydelscentrene i Øgadekvarteret og Vejgaard har samtidig i høj grad handelsoplande, som
er orienteret væk fra Østre Havn, og vurderes derfor ikke i væsentlig grad at blive påvirket af et nyt
bydelscenter. Derimod må omsætningsgrundlaget for den eksisterende REMA 1000 butik på Østerbro
forventes at blive påvirket i en kortere periode ind til bydelen omkring Østre Havn er fuldt udbygget.
Aktive stueetager
Det er intentionen at anvendelsen af stueeetager i forbindelse med de vigtige byrum skal medvirke til
at skabe et aktivt byliv. De forskellige byrum på Østre Havn skal have forskellige funktioner, derfor er
der i lokalplanen udpeget primære og sekundære byrum, hvor der er fastsat bestemmelser om de
tilgrænsende facaders grad af aktivitet og åbenhed. Ligeledes udpeger lokalplanen kantzoner i
forbindelse med bygningsfacader, som ligger ud til offentlige byrum, med henblik på skabe plads til
gode opholdssteder i sammenhæng med de pågældende stueetagers funktion og skabe oplevelsen
af mere semioffentlige rum der formidler en god overgang til det offentlige og det mere private liv til
gavn for bylivet.
Stjernepladsen er områdets primære og centrale pladsdannelse, hvor omkring alle facader skal være
aktive, dvs. stueetagen må ikke benyttes til boliger, men anvendelsen skal understøtte den aktivitet og
det byliv der ønskes på pladsen. Der skal således fortrinsvist placeres publikumsorienterede erhverv
eller fx kultur- og fritidsfunktioner i forbindelse med denne plads.
Havnebassinet
Havnebassinet og områderne omkring havnebassinet vil ligeledes blive et byrum med mange
muligheder for ophold (i sol og læ) og aktiviteter. Området har været omfattet af Aalborg Kommunes
tiltag om midlertidige aktiviteter og området er derfor allerede et aktivt område. Dette understøttes i
den videre bearbejdning, der gives mulighed for etablering af foreningsfaciliteter til f.eks.
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kano-/kajaksejlads mv fx i forbindelse med en ny havneplads yderst på Pieren.
I forbindelse med etableringen af broen over indsejlingen lægges der desuden vægt på at det også
fremadrettet skal være muligt at lægge til i havnebassinet med store sejlskibe og lign. (fx i forbindelse
med Tall Ships Races). Derfor skal broen være oplukkelig og med tilstrækkelig indsejlingsbredde.
Samlet har havnebassinet store potentialer og forventes at blive et attraktivt, rekreativt og aktivt
område.
Østerå
Den planlagte bebyggelse vil bidrage til en markant afslutning og indramning af området omkring
Musikkens Plads og den åbnede Østerå. Det er vigtigt at "grænsen" eller overgangen gives særlig
opmærkomhed og udformes med attraktive opholds- og færdselsmuligheder langs Østerå. I
lokalplanen er der ligeledes fastsat bestemmelse om, at hjørnet af Nyhavnsgade/Musikkens Plads
skal udformes med aktive facader, dvs. en bebyggelse hvor der er høj grad af interaktion mellem ude
og inde, f.eks. i kraft af en café.
Byrum
Det er et generelt princip ifht. bebyggelsens udformning at bebyggelser udformes med "menneskelig
skala" i de nederste etager. Det kan fx være i form af en særlig markering af stueetagen mht.
materialer, detaljerigdom og åbenhed.
I det følgende beskrives områdets byrum særskilt med fokus på hvilke konsekvenser lokalplanens
bestemmelser har.
Havnebassinet
Østre havnebassin er det store centrale offentlige rum i den nye bydel og den østlige del af tætbyen
generelt - det rummer store potentialer som det eneste reelle indre havnebassin langs Limfjorden i
Aalborg. Set i forhold til hvordan det iøvrigt er at færdes og dyrke vandaktiviteter i det vindomsuste
landskab ved fjorden i Aalborg giver havnebassinet gode klimatiske muligheder, da det vil ligge
afskærmet af bebyggelse mod fjorden.
Med den planlagte udvidelse af Pieren mod øst ud i indsejlingen og mod syd med havnehuse der
bygges ud i havnebassinet begrænses det vandareal der kan benyttes til vandaktiviteter mv.
Umiddelbart indskrænkes de rekreative muligheder altså arealmæssigt, men til gengæld skabes der
nye muligheder for ophold og færdsel helt tæt på vandoverfladen i kraft af at der etableres
promenade og opholdsdæk i træ hele vejen langs bebyggelsens kant mod bassinet. Der vurderes
desuden fortsat at være så stort et vandareal tilbage i bassinet at fx en kabelbane fortsat ville kunne
være der.
Havnepromenaden
Havnepromenaden langs fjorden indsnævres med det planlagte fra typisk 15 til 8 meter på Pieren. I
og med at det samtidig er et højhusbyggeri man færdes langs, er der risiko for knap så god
færdselskomfort i dette forløb. Dette er søgt afhjulpet ved at fastlægge en varieret bebyggelseskant
med mange indryk og slip, hvor rumoplevelsen udvider sig. Til gengæld skabes der centralt på Pieren
en gennemgående stiforbindelse med god færdelskomfort fordi den ligger i læ og med god afstand til
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de høje huse.
Pieren Centralt på Pieren i hele dets øst-vestlige forløb lægges der op til at skabe et grønt parkrum
med beplantede grønne amøber kombineret med aktivitets- og opholdsfelter, cykelparkering,
stiforbindelse mv.
Samlet bliver der tale om et rum der både har nærrekreativ betydning som opholdsareal for boligerne
omkring parkrummet men også vil være et oplevelsesrigt indslag i den almindelige Aalborgensers
"søndagsgåtur" langs fjorden.
Den tidligere havneplads i Stjernekvarteret Hovedparten af den tidligere planlagte plads i det
nordøstligste hjørne af Stjernekvarteret planlægges nu til bebyggelse. Det vurderes ikke at være
noget væsentligt tab for bylivet i området da stedet som plads ville have været ret forblæst og med
en beliggenhed, som var svært at forestille sig udfyldt med udendørs byliv.
Stjernepladsen.
Stjernepladsen indrettes som et shared space men i væsentlig grad fredeliggjort for biltrafik. Det skal
karakteriseres ved en unik belægningsflade i en trekantsgeometri, hvori der indpasses felter til
beplantning, som skal være med til at skabe et godt opholdsklima. Jf. ovenstående vil der på
Stjernepladsen planlægges for, at der etableres en lang række fortrinsvist publikumsorienterede
aktiviteter i de tilgrænsende bygninger og der fastsættes bestemmelser til sikring af åbne og aktive
facader i bygningernes stueetager. Endelig kan genetablering af "Proppen" - i form af en lille café
eller lign. - også være med til at give byrummet mening og liv.
Østerå og ankomstbyrummet ved Nyhavnsgade
Østerå planlægges som nævnt fritlagt ved Musikkens Plads og det grønne byrum med
opholdsmuligheder ned til åen kan også blive et stort aktiv for beboerne på Østre Havn. Der lægges
med lokalplanen vægt på at sikre en offentlig tilgængelig promenade for bløde trafikanter mellem åen
og Musikhuskvarterets bebyggelse.
Hjørnet af Musikkens Plads og Nyhavnsgade vil blive et helt centralt ankomstpunkt for cyklister og
gående mod øst ind på Østre Havn, og der planlægges derfor også for at skabe en god
stiforbindelse her, som har et forløb igennem en grøn lund af træer op mod Stjernekvarteret og Østre
Havnegade.
Samlet vurdering af bymiljø, byliv og byrum
Udpegningen af et bydelscenter og øgningen af bruttoetagearealet til butikker vurderes at have en
positiv indvirkning på bymiljø og byliv, fordi der derved skabes endnu bedre basis for lokal handel på
cykel eller til fods.
Ifht. bebyggelsernes anvendelse og udformning i stueetagen er fastsat bestemmelser om facaders
grad af publikumsorientering, aktivitet og åbenhed. Ligeledes fastlægges kantzoner som sikrer
mulighed for sammenhæng i det der foregår i bygning og byrum. Stjernepladsen og Havnebassinet
sikres som de primære offentlige byrum. Byrummene yderst på Pieren ved stibroens landing og ved
Musikkens Plads/Østerå/Nyhavnsgade udpeges som sekundære byrum, hvor der skal skabes gode
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færdsels- og aktivitetsmuligheder for gående og cyklister.
Havnebassinets areal indskrænkes men der sikres mulighed for at besejle bassinet med større
sejlskibe, havnepromenade langs hele den nye kajkant og mulighed for vandaktiviteter. Den brede
havnepromenade deles på Pieren i to - en smal yderst mod fjorden og en bred beskyttet
stiforbindelse centralt på Pieren gennem et oplevelsesrigt parkrum. Samlet vurderes mulighederne for
at skabe et attraktivt bymiljø, byliv og byrum ikke at være forringet med lokalplan 1-4-110.

Menneskers sundhed
I det følgende beskrives lokalplanens konsekvenser vedr. skygge og vind for udvalgte byrum.
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Vind
Ovenfor ses en simulering af vindkomforten med den planlagte bebyggelse for to typiske
vindretninger (nordvest og vest). Simuleringen er lavet med en vindhastighed på 6 m/s og viser
forholdene 1,75 m over terræn. Skalaen for vindkomfort går fra områder med ingen eller lav
vindhastighed, der er optimale til siddende ophold/aktiviteter i længere tidsrum, til områder med til tider
kraftig vind, der, hvis der ikke er lavet særlige afværgeforanstaltninger, kun er egnet til målbevidst
rask gang.Områder med let vind kan være egnede til stående / siddende ophold over en kort periode,
og områder med moderat vind er egnede til aktiviteter som let bevægelse, spadseretur o.lign. Det ses,
at vinden kan blive kraftig langs den vestgående gade fra Musikkens Hus til Stjernepladsen samt på
punkter/bygningshjørner ved Havnepromenaden, særligt på Pieren. Der er dog også mange områder,
hvor det er muligt at finde læ, og hvor det derfor vil være optimalt at planlægge for aktiviteter, hvor
man opholder sig i længere tid.
Østre Havnebassin
I fht. vind ligger området beskyttet for den værste vind fra Limfjorden, og der vil modsat
Havnepromenaden mod Limfjorden, være mere læ inde ved bassinet. Dog vil åbningen mod
Limfjorden mellem Pieren og Stjernekvarteret være et lidt udsat sted rent vindmæssigt, og bør
bearbejdes i fht. udformning af områdets bygninger
Havnepromenaden
Vindforholdene har altid stor betydning ved fjorden. Havnepromenaden er ikke overraskende kraftig
påvirket af vind. I forhold til Lokalplan 1-4-106 indsnævres Havnepromenaden langs Limfjorden på
Pieren og den primære offentlige stiforbindelse flyttes fra Havnepromenaden til det mere beskyttede
område mellem bebyggelserne på Pieren.
Havnepromenaden langs det indre havnebassin vil være beskyttet for væsentlige vindgener.
Byrum omkring tårnet på Pieren
Særligt den yderste del af Pieren omkring tårnet samt selve indsejlingen og østsiden af denne (ved
den tidligere værftsbygning) synes udsat for dårlige vindforhold. Det er derfor belyst i hvor høj grad
det ville virke forbedrende på vindkomforten, hvis tårnet ikke blev etableret.
Men som det ses af simuleringen nedenfor vil vindkomforten i forbindelse med vest-nordvestlige
vindretninger også være problematisk uden etablering af Tårnet.
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Simulering af vindforhold yderst på Pieren og i forbindelse med indsejlingen hvis der ikke etableres et tårn.

Det vurderes dog nødvendigt at der for at få et rart sted at færdes og opholde sig, samt acceptable
adgangsforhold til selve bygningen, skal der laves afværgeforanstaltninger for at reducere de
væsentligste vindgener i forbindelse med Tårnet.

Ovenstående viser en simulering af vindkomforten omkring tårnet hvis denne forsynes med vinklede facadeelementer i
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perforeret materiale og den nederste del af bygningen åbnes.

For at nedsætte vindhastigheden ud fra tårnets hjørner i gadeplan, kan den nederste del af
bygningen åbnes og facaderne etableres med vinddæmpende foranstaltninger, f.eks. perforerede
facadeelementer der kan give en moderat luftgennemstrømning og dermed reducere kraftig vind ved
bygningens hjørner. Altaner, balkoner og andre opholdsarealer skal ligeledes afskærmes for at sikre
acceptable klimatiske forhold.
Ovenfor ses en vindsimulering af området yderste på Pieren og omkring indsejlingen, hvor Tårnet er
forsynet med vinklede facadeelementer i perforeret materiale med en åbningsgrad på 50% og den
nederste del af bygningen åbnes.
Derved skabes turbulente vindstrømninger, der sænker vindhastigheden rundt om bygningen, og
vindens acceleration ned langs bygningens facade nedsættes (downwash-effekten). Den østligste
del af Pieren og kajen på den modsatte side af havneindløbet vil stadig have væsentlige vindgener.
Ligeledes er stibroen med sin position meget udsat for vind. Afhjælpende foranstaltninger kan være
beplantning, for at trække vinden hen over området. Stibroen og den østligste del af Pierens
anbefales desuden forsynet med værn af hensyn til personsikkerhed ved høje vindhastigheder.
Stjernepladsen
Stjernepladsen og den vestlige del af Østre Havnegade er påvirket af vind, men i studierne er
vindgenerne acceptable, under forudsætning af at vindpåvirkningen reduceres ved hjælp af
beplantning. Disse elementer skal derfor indarbejdes i lokalplanens bestemmelser.
Det vurderes, at det vil være realistisk at lave pladser og afskærme siddemuligheder med tættere
beplantning mv., således at det altid vil være muligt at finde et område med læ. Da det er et ønske, at
Stjernepladsen skal være et byrum, der indbyder til ophold, bør vinddiagrammet indgå i den videre
detailudformning af pladsen, således at der etableres siddepladser i områder med læ.
Sol og skygge
Der er udarbejdet sol/skyggediagrammer for den planlagte bebyggelse, som kan ses herunder:
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Sol og skyggediagrammer for Forår/Efterår.

Sol og skyggediagramer for Sommer.
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Sol og skyggediagram Vinter.

Der vil alt andet lige være en del skygge i et tæt bebygget område som Østre Havn, men der er
alligevel rig mulighed for at finde solbeskinnede områder på de primære offentlige byrum og pladser.
Diagrammerne viser de områder, der ligger i skygge henholdsvis morgen, middag, eftermiddag og
aften og igen fordelt på sommer, forår/efterår samt vinter. Diagrammerne viser øjebliksbilleder, man
skal forestille sig at skyggen flytter sig fra 1. til 2. diagram osv. i løbet af ca. 3 timer. Tilsvarende når
man vurderer hvorledes situationen ændres fra sommer over forår/efterår til vinter.
Sommer
Om sommeren vil Havnepromenaden på Pieren ligge i skygge formiddag og eftermiddag, midt på
dagen vil der være flere steder (ved opbrud i bebyggelsen), hvor det vil være muligt at finde et
solbeskinnet område. Til gengæld vil den ligge fuld solbeskinnet om aftenen. Om aftenen vil Tårnet på
Pieren til gengæld kaste skygge mod øst på boligerne ved den gamle værftsbygning.
Byrummet på Pieren, hvor den offentlige stiadgang føres igennem, vil være fuld solbeskinnet hele
dagen, først om aftenen vil bygningerne langs kajkanten kaste skygge ind i området.
Havnebassinet og Stjernepladsen vil have skiftende sol-/skyggeforhold i løbet af dagen, men der vil
være rig mulighed for at finde en solbeskinnet plads.
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Ovenfor til venstre ses hvordan skyggerne fra den planlagte bebyggelse på Pieren vil bevæge sig en sommerdag fra
kl. 15 til 19. Til højre ses hvordan skyggerne fra den tidligere skitserede bebyggelse ville bevæge sig i samme tidsrum.

Forår/efterår
Tilsvarende om sommeren vil Havnepromenaden helt eller delvis ligge i skygge formiddag og
eftermiddag, mens der midt på dagen og om aftenen vil være gode muligheder for at finde
solbeskinnede "pletter".
Byrummet på Pieren vil ligeledes være mere påvirket af skygge om formiddagen og eftermiddagen,
men der vil være rig mulighed for at finde solbeskinnede områder midt på dagen.
Havnebassinet og Stjernepladsen vil stadig have skiftende sol-/skyggeforhold i løbet af dagen, men
der vil være rig mulighed for at finde en solbeskinnet plads.
Vinter
Om vinteren vil Havnepromenaden og Stjernepladsen ligge i skygge det meste af dagen. Mens
byrummet på Pieren og havnebassinet stadig vil være solbeskinnet midt på dagen.
Ændringer som følge af Pierens udviddelse
Som tidligere nævnt vil det planlagte tårn yderst på den udvidede Pier medføre skyggekonsekvenser
for værftsbygningen på den østlige side af indsejlingen til Østre Havnebassin. For at anskueliggøre
konsekvenserne af ændringerne fra det skitserede i LP 1-4-106 og det, som muliggøres med det nye
lokalplantillæg, er der udarbejdet skyggestudier, der viser forskellen på, hvordan skygger fra Pierens
bebyggelse vil bevæge sig set i forhold til, hvordan skygger fra den tidligere skitserede
højhusbebyggelse ville bevæge sig. Se ovenfor.
Som det ses ville der også med den tidligere skitserede højhusbebyggelse uden en udvidelse af
Pieren være skyggekonsekvenser for områderne øst for indsejlingen, dog i et andet og lidt mindre
omfang. Ændringen i skyggekonsekvenser vurderes ikke at være betydelige.
Samlet vurdering af vind, sol og og skygge
Der vil være en række områder, der vil blive påvirket af vind. Havnepromenaden og Pieren er særlig
udsatte som en konsekvens af den direkte placering ud mod fjorden. For at den yderste del af Pieren,
stibroen og østsiden af indsejlingen, skal blive et rart sted at færdes og opholde sig skal der laves
afværgeforanstaltninger. Der ændres ikke væsentligt ved dette selvom der ikke etableres et højt tårn
yderst på Pieren. Vindpåvirkningen på Stjernepladsen skal reduceres ved hjælp af beplantning for at
give mulighed for attraktive opholdsrum.
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Der vil være en del skygge i et tæt bebygget område som Østre Havn, men fordi bebyggelsesskalaen
differentieres er der er alligevel rig mulighed for at finde solbeskinnede områder i områdets byrum.
Den ændrede/udvidede bebyggelse på Pieren medfører større - men ikke væsentligt større skyggekonsekvenser for arealerne øst for indsejlingen end den tidligere skitserede bebyggelse.

Grundvand, overfladevand og jordbund
Limfjorden, vandløb, søer og vådområder
Når indsejlingen til Østre Havnebassin planlægges indsnævret fra 65 til 40 meter med en udviddelse
af Pierens areal, er det relevant at vurdere om indsnævringen af indsejlingsbredden har negativ
betydning for vandudskiftningen og dermed vandkvaliteten i havnebassinet.
I forbindelse med tidligere drøftelser og forundersøgelser i 2007, hvor en udvidelse af Pieren også
var under overvejelse udarbejdede Grontmij et notat vedr vandkvalitet i Østre Havnebassin. Her blev
konsekvenserne af en indsnævring af indsejlingen fra 65 til 25 m belyst.
I den forbindelse blev det vurderet at vandudskiftningen i havnebassinet i det undersøgte scenarie
ville blive reduceret med 10-15%. I hvilken omfang denne reduktion ville få betydning for
vandkvaliteten i havnebassinet vurderede man ville afhænge af de forekommende niveauer af
næringsstoffer, algevækst og iltforekomst. Disse forhold varierer året rundt og fra år til år og er ikke
kendte for Østre Havnebassin.
Det blev altså vurderet at en indsnævring af indsejlingen fra 65 til 25 meter ikke ville få betydning for
vandkvaliteten i bassinet - med mindre at der allerede er problemer med dårlig vandkvalitet i dag.
Den nu planlagte indsnævring er mindre end den tidligere undersøgte. Nu planlægges en indsnævring
fra 65 til 40 meter. Alt andet lige vurderes det at det nye scenarie vil medføre en noget mindre
reduktion i vandudskiftningen i bassinet og dermed også lavere risiko for forringelse af
vandkvaliteten. Betydningen for vandudskiftningen og vandkvaliteten vurderes derfor ikke at være
væsentlig.
Hvis der viser sig at opstå problemer med dårlig vandkvalitet anbefales det i det tidligere udarbejdede
notat at reducere vanddybden - specielt i den inderste del af bassinet - da dette vil sikre, at voluminet
af det vand, der er mindst udskiftning i, reduceres.
Samlet vurdering af Limfjorden mv.
Vandudskiftningen i Østre Havnebassin vurderes ikke at blive væsentligt ændret hvis indsejlingen
indsnævres fra 65 til 40 meter. Det vil derfor sandsynligvis ikke have betydning for vandkvaliteten i
bassinet.
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Afbødende foranstaltninger
I lokalplanen er der arbejdet med afbødende foranstaltninger for at undgå væsentlige negative
påvirkninger i forbindelse med planens gennemførelse. Følgende afbødende foranstaltninger bliver
gennemført:
Arkitektonisk påvirkning
I lokalplantillægget skal der indarbejdes bestemmelser om bebyggelsens udformning således at
der sker en tilpasning til den oprindelige industrielle byggestil både med udformning, volumener og
med hensyn til materialevalg og farver,
store bygningsvolumener skal gives et vertikalt udtryk med reference til siloerne og øvrige
bygninger ved Aalborg Havnefront.
Bymiljø og Byliv
I lokalplantillægget skal der indarbejdes bestemmelser om stueetagens anvendelse og
facadeudformning således at
den "menneskelige skala" sikres,
at stueetagen udformes med variation,
at stueetagen udformes med aktive og åbne facader.
Vindgener
I lokalplantillægget skal der indarbejdes bestemmelser der minimerer vindgenerne på de mest udsatte
områder
der skal etableres beplantning på Stjernepladsen for at opnå attraktive opholdsmuligheder.
tårnet på Pieren skal etableres med vindgennemtrængelig, åben bund og med et materialevalg og
udformning, der reducerer vindpåvirkningen
stibroen skal etableres med afskærmning mod vind.
Skyggegener
Der vurderes ikke at være behov for afbødende foranstaltninger.
Limfjorden, vandløb, søer og vådområder
Der vurderes ikke at være behov for afbødende foranstaltninger.
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Alternativer / 0-alternativet
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status quo – det såkaldte 0-alternativ.
Ved 0-alternativet vil området ikke blive udbygget yderligere, da den eksisterende lokalplan 1-4-106
ikke indeholder byggeretsgivende bestemmelser for en række af delområderne. Disse delområder
kan dermed alene benyttes til midlertidige aktiviteter, parkeringsplads o.lign.
Østre Havn udvikles dermed ikke som forudsat i kommuneplanen, og der vil ikke blive etableret boliger
og erhverv til at understøtte kommuneplanens strategi om byfortætning særlig langs vækstaksen. Der
skal findes nye områder til boligbebyggelse for at sikre et tilstrækkeligt og varieret boligudbud i
midtbyen.
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Overvågning
Generelt
Overvågning af miljørapportens emner sker primært via kommunens myndighedsbehandling og tilsyn
med overholdelse af lokalplanens bestemmelser.
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Sammenfattende redegørelse
Den sammenfattende redegørelse udarbejdes efter at den min. 8 ugers offentlige høring er afsluttet.
Her skal beskrives:
Hvorledes miljøhensyn er integreret i planerne.
Hvordan miljørapporten og udtalelser indkommet i offentlighedsfasen er taget i betragtning.
Hvorfor netop de vedtagne planer er valgt ud fra de behandlede alternativer.
Hvorledes de væsentlige miljøpåvirkninger af planerne overvåges.
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