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Kridtsløjfen 16, 9000 Aalborg
Aalborg Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af etagehusbebyggelse på adressen Kridtsløjfen 16, Aalborg.
Der ønskes opført et etagehus i 5 - 8 etager set fra Kridtsløjfen og den eksisterende magasinbygning vil blive ombygget til boliger i 5 etager med
yderligere 2 påbygget etager.
Det ansøgte forudsætter dispensation fra følgende bestemmelser i lokalplan 4-2-113 ”Boliger, erhverv, mm, Eternitten, Grønlandskvarteret”, byggefelt B3 og B4 (Afvigelsen fra lokalplanen og bemærkninger til projektet er
skrevet med kursiv):
Pkt. 5.1. Bebyggelsens omfang og placering generelt
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet.
Bebyggelsen ønskes sammenbygget på tværs af byggefelt B3 og B4.
Pkt. 5.5. Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen skal fremstå med en skalamæssig variation fra 4-10 etager. Etageantallet skal fastlægges under hensyntagen til:
•
•
•
•
•

Visuel understregning af terrænstigning langs Sohngårdsholmsvej.
Nyfortolkning af industriens skalamæssigt sammensatte karakter –
herunder sammenfletning af vertikale og horisontale linjer.
Byrum og opholdsarealer i menneskelig skala.
Komplekse terrænforhold.
Harmonisk virkning inden for byggefeltet og i fht. Naboområder.

Bebyggelsen kan inden for de enkelte byggefelter maksimalt udføres
med følgende etageareal og højde:
B3: Etageareal maks. 2.100 m2, højde maks. 25 m.
B4: Etageareal maks. 3.500 m2, højde maks. 35 m
Højden i byggefelt B3 måles fra en fastlagt terrænkote i niveau med
Kridtsløjfen. Højden i byggefelt B4 måles fra en fastlagt terrænkote i
niveau med Alexander Foss Gade.
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B3: Den maksimale bygningshøjde bliver på 26.78 meter målt fra terrænkote 14.44.
Dette er en overskridelse på 1,78 meter i forhold til lokalplanens bestemmelse.
B4: Den maksimale bygningshøjde bliver på 24,03 meter målt fra terrænkote 7.12.
Bygningshøjden er inden for lokalplanens bestemmelser.
Mellem B3 og B4.
Bygningshøjden er stigende fra 16,67 til 23,33 meter målt fra terrænkote 14.44.
Lokalplanen giver mulighed for, at der fra 1. sals højde kan etableres
gangbroforbindelser mellem byggefelterne.
En eventuel dispensation meddeles jf. planlovens § 19.
En dispensation kan først meddeles1, når der er forløbet 2 uger efter, at
kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgning til:
1. ejere og brugere i det område, der er omfattet af planen,
2. naboerne til den omhandlede ejendom og andre, som efter kommunalbestyrelsens vurdering har interesse i sagen, herunder det lokale kulturmiljøråd, og
3. de foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold og klageberettigede
landsdækkende foreninger og organisationer, jf. § 59, stk. 2, som over
for kommunalbestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning om at blive
orienteret om ansøgninger.
Bemærkninger til ovennævnte ansøgning kan fremsendes hertil inden 14
dage fra dags dato.
Bemærkningerne vil indgå i kommunens videre vurdering af sagen.
Dispensationsansøgningen samt en beskrivelse af projektet er vedlagte.
Der er udarbejdet et skyggediagram, som kan eftersendes hvis dette ønskes.

Venlig hilsen

Kis Mørch
bygningskonstruktør
Direkte tlf.: 9931 2065

Kopi til ansøger: Brix Nordberg Arkitektur, mail: jn@bnark.dk
1

jf. planlovens § 20, stk. 1.

Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter relevante oplysninger om ejendommen og registrerer de oplysninger,
der er nødvendige for kommunens sagsbehandling. Dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer og kontrollerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på
oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere
adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på følgende link: www.aalborg.dk/dbr
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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Dispensationsansøgning af Lokalplan 4-2-113 – Byggefelter delområde
B3 + B4 samt bygningshøjde
Byggefelter:
Lokalplanen muliggør at der om-og tilbygges på den eksisterende magasinbygning. Hertil
er der udlagt 2 byggefelter for 2 nye punkthuse, hvoraf den ene er en del af ovennævnte
påbygning på magasinbygningen. Byggemuligheden forudsætter en udgravning af terrænet
bag ved Netto, med henblik på etablering af en p-kælder med indkørsel fra Alexander Foss
Gade (parkeringspladsen ved Netto). Taget på p-kælderen skal udformes som et
landskabeligt bakket og grønt opholdsrum til bebyggelsens boliger.
Vi ønsker i nærværende ansøgning at vi sammenbygger byggefelterne. Vores arkitektur
tager udgangspunkt i en mere terrasseopdelt niveauspring således at man opnår bedre
dagslystilgang modsat det i lokalplanen anviste projektmulighed. Der har været fremsendt
skyggediagrammer visende begge projekter. Der har i den forbindelse været en del
tilrettelser i dialog med kommunens planfolk hvorved vi nu er kommet frem til et fælles
resultat som tilgodeser et bedre projekt både arkitektonisk og som passer godt ind i den
nye bydelsbebyggelse. Der vil her blive tale om at genanvende det ”gamle” look fra
magasinbygningens stringente facadeopdelingen med en sammenflydning med det nye
terrassehus som stille og roligt glider ind over taget på den gamle magasinbygning.
Vores nye projekt tilgodeser et bedre dagslystilgang til alle boliger og giver samtidigt mere
uderum med tilgang af soloplyste arealer.
Der vil som angivet i lokalplanen blive etableret et stort grønt areal mellem Netto og de nye
bygninger med underliggende parkeringsplads for husets beboere. Adgang bliver dog fra
Kridtsløjfen. Tilkørslen bliver en del af det kommende shared spaces for delområde B i sin
helhed. Nedkørslen til parkeringskælderen forberedes til en indkørsel til en fremtidig
underjordisk parkeringsplads for område B1 + B2

Bygningshøjde:
Vores projekt er som tidligere omtalt placeret i delområderne B3 + B4. For delområde B3
er der fastlagt en maksimal bygningshøjde på 25,0meter og for delområde B4 er der
fastlagt en maksimal bygningshøjde på 35,0meter.
Bygningshøjden for delområde B2 + B3 er fra en fastlagt terrænkote 14.440 og for
delområde B4 er denne fastlagt ud for en terrænkote 7.120
For det kommende byggeri vil delområdet B4 nemt kunne opfyldes jf. vedlagt bilag af
vestfacaden. For delområde B3 er der en mindre overskridelse på ca. 178cm.
Nabobebyggelsen på delområde B2 har fået en dispensation til at hæve den fastlagte
terrænkote fra kote 15.40 til kote 16.16 – dvs. en forøgelse på 76cm. Hvis denne anvendes,
vil vores overskridelse ligge få cm. over det fastlagte niveauplan
Lokalplanens intentioner for at skabe en skalamæssig variation mener vi at vil blive
fastholdt på bedste vis og derved vil den mindre overskridelse ikke få synlige
konsekvenser.

Vi håber med nærværende ansøgning at kommunen ser positivt for denne ændring og er
der spørgsmål og ønsker hertil Er I naturligvis velkomne til at kontakte undertegnede eller
bygherren

Med venlig hilsen

Jesper Nordberg
BRIX | NORDBERG ARKITEKTUR

Shared Space med nabobebyggelserne

Affaldsø
Molokker

KT. 12.990

Nedkørsel - P. kælder

eksist. skel

(skravering = byggefelter jf. lokalplanen)

Kantafgrænsning
KT. 13.780

KT. 13.150
Niveaufri adgang
Kt. 14.440

UP
UP

KT. 14.440

Fællesområde
KT. 14.240
HC P.

Netto

Niveaufri adgang
Kt. 14.440

HC P.

HC P.

(99)1.01

Arealer:

Der er ialt opgjort 5.881,6m² bebygget areal samt 1.706,6m² parkeringskælder incl. depotrum i kælder
eksisterende magasinbygning
- Der henvises til arealopgørelse samt oversigt på tegning (99)1.15 Arealer- Brutto - Oversigt

KT. 14.420

KT. 14.440

Niveaufri adgang
Kt. 14.440

14 cykler

Parkering:
(skravering = byggefelter jf. lokalplanen)

Sti på skråning

UP

Parkeringskrav jf. lokalplan 4-2-113 er som flg.:
Boliger over 50m² - minimum 0,7 p-plads pr bolig
Boliger under 50m² - minimum 0,125 p-plads pr bolig
I projektet er der ialt 93 stk. lejligheder, hvoraf 46 stk. er under 50m².
Dette udløser ialt: 46 x 0,125 = 6 stk. (oprundet) + 93-46 = 47 x 0,7 = 33 stk. Totalt skal der minimum etableres
39 stk. parkeringspladser.

UP

Altan bolig
Terrasse bolig

Fordeling heraf er som flg.

Indgang
niveau -1

Fællesområde

På terræn:
På pladsen foran hovedindgange etableres der ialt 6 stk parkeringspladser hvoraf 3 stk. udføres som
handicapparkering som minimum 3,5x5,0m
Foran stueplan studie/ungdomsboliger Nievau -2 etableres 4 stk. på terræn. Der ertabereres ialt på terræn 10 stk.
parkeringspladser

Altan bolig

Terrasse bolig

I parkeringskælder:
Her etableres der ialt 19 + 14 = 33 stk. Heraf vil der forberedes for EL-opkobling for 15 pladser
I alt etableres der 43 parkeringspladser fordelt på 10 stk. terræn og 33 stk. i parkeringskælder

KT. 7.01
KT. 14.440

Cykelparkering:
iht. lokalplan skal der etableres minimum 2 cykelparkeringspladser pr bolig. Dette udløser ialt 93x2= 186 stk.
cykelparkeringspladser.
I parkeringskælder etableres ialt 130 + 14 stk. terræn + 48 stk. i cykel-p stueplan (2 etager) = 192 stk.
Adgang til nabogarage

Affaldsø
Molokker

Terræn/Helhedsplan:
Det omkringliggende terræn, fællesarealer skal endelig tilpasses området som helhed. Der er pt. igangsat
en stor fælles plan for området, hvori nærværende projekt indpasses i således at der overordnet set
fremkommer en helhedsplan for området med Shared spaces etc. som angivet i lokalplanen
Have og terrænplan udarbejdes af By+Land.

Parkering nedre plan
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