Rettelser til lokalplan 1-2-118 Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby
Midtby
I det følgende beskrives ændringer i lokalplanens bestemmelser. Konsekvensrettelser i lokalplanens redegørelse og tilhørende
miljørapport beskrives ikke.
Bestemmelser fremstår i sin fulde form og ordret, som de står skrevet i forslag til lokalplan.
Overstreget tekst betyder, at teksten udgår.
Rød tekst betyder ny tekst, som tilføjes.
Blå tekst betyder forklaringer
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3.7 Variation i boligtypologier

Inden for delområde C, D og E skal boligbebyggelse bestå af en blanding af etageboliger og rækkehuse.
Indenfor hvert byggefelt skal min. 15 % af bruttoetagearealet til boliger opføres som rækkehuse. Byggefelt C3 og C4, jf. Kortbilag
2, er undtaget fra denne bestemmelse.
Ad 3.7
Bestemmelsen skal være med til at sikre, at typologisk diversitet og forskellige boligtyper giver variation i struktur og volumener i
Parkkvarteret ved Stigsparken.
Punkt 6.4 indeholder bestemmelser, der skal være med til at sikre, at arkitekturen også er med til at understrege en mangfoldig
bydel med forskellige boligtyper.
Kommentarer:
Punkt 3.7 udgår. Punkterne 3.8-3.13 skifter herefter numre.
Ændringen betyder, at det stadig er muligt at etablere rækkehuse i Parkkvarteret (delområde C, D og E). Men det er ikke længere et krav, at Parkkvarteret skal bestå af en blanding af boligtyper.

3.8 Boligstørrelser

Der skal være et mix etableres en blanding af boligstørrelser indenfor hvert byggefelt med boliger, dvs. både store og små boliger., så der sikres boliger til en variation af målgrupper.
Ad 3.8
Som udgangspunkt skal hvert byggefelt indeholde et tilsvarende antal små, mellem og store boliger. Der kan være særlige forhold,
som gør, at der må ses bort fra dette fx:

•

Boliger for unge, ældre og personer med handicap samt socialt betingede bofællesskaber, såfremt de opføres efter gældende lovgivning herom.

•

Særlige boformer med større fælleslokaler og -faciliteter til rådighed for beboerne, fx bofællesskaber.

Bestemmelsen skal være med til at sikre boligtyper- og størrelser til en variation af målgrupper; unge, enlige, småfamilier, storfamilier såvel som seniorer. Det kan fx være boliger med rækkehuskvaliteter til familier eller mindre boliger for singler.
Kommentarer:
”Store og små” udgår af bestemmelsen. Bestemmelsen ændres, så den fokuserer på at sikre variationen af målgrupper.

3.9 Fællesanlæg for boliger

I forbindelse med nyt boligbyggeri skal opføres eller indrettes fællesanlæg for bebyggelsens beboere på mindst 1 % af etagearealet.
I forbindelse med nyt boligbyggeri skal der arbejdes for etablering eller indretning af fællesanlæg for bebyggelsens beboere.
Disse anlæg kan være fælles for flere bebyggelser.
Ad 3.9
Fællesanlæg for bebyggelsens beboere kan være beboerlokaler, beboerværksteder, beboerhotel, fælles vaskeri, eller dele-/byttestationer for haveredskaber, værktøj og lignende.
På det enkelte byggefelt skal der arbejdes for, at der etableres fællesanlæg svarende til ca. ½ % af etagearealet, der kan understøtte det nære fællesskab omkring den enkelte boligkarré fx orangeri, beboerhotel eller lignende.
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Fælles for hele bydelen skal der arbejdes for, at der etableres fællesanlæg svarende til ca. ½ % af det samlede etageareal for bydelen, som kan understøtte fællesskabet i hele bydelen og gøre Stigsborg Havnefront til et eftertragtet boligkvarter. Det kan fx være
beboerlokaler, fælles værksteder eller idræts-/motionsfaciliteter.
Fællesanlæg kan med fordel etableres i stueetagen for bl.a. at skabe udadvendte anvendelser og facader, jf. punkterne 3.5 og 3.6.
Kommentarer:
Ændringen betyder, at det ikke længere er et formelt krav, at der etableres fællesanlæg for beboerne. Ligeledes er der ikke
længere et krav til omfanget/størrelsen af fællesanlæg, da dette er flyttet ned i kommentarerne til bestemmelsen (med kursiv). Det er dog fortsat intensionen, at Stigsborg P/S vil arbejde for gode fællesarealer både indenfor det enkelte byggefelt
samt større fællesanlæg.

5.1 Byggeretter og rummelighed

Lokalplanen giver byggeret til følgende antal etagemeter fordelt på de enkelte byggefelter, jf. Kortbilag 2:

•
•
•
•
•

Byggefelt B6: Maks. 10.300 m² 11.100 m²
Byggefelt B8: Maks. 5.900 m² 8.400 m²
Byggefelt B17: Maks. 12.125 m² (eksisterende bebyggelse)
Byggefelt C3: Maks. 9.650 9.700 m²
Byggefelt C4: Maks. 10.600 10.900 m²

Der kan kun opføres lokalplanpligtigt byggeri på øvrige byggefelter/resten af lokalplanens område efter vedtagelse af ny lokalplan
eller lokalplantillæg med bebyggelsesregulerende bestemmelser.
Udover de nævnte etagearealer kan der etableres tekniske anlæg og installationer samt depotrum, hvis de integreres i en tagkonstruktion med hældning, jf. punkt 6.11 Tage.
Etageareal kan efter godkendelse fra Aalborg Kommune i begrænset omfang overføres til nabobyggefelter på baggrund af arkitektoniske helhedsbetragtninger.
Ad 5.1
Lokalplan fungerer som rammelokalplan for hele lokalplanens område. Læs mere herom i afsnittet "Rammelokalplan og byggeretter" i redegørelsen.
Beregningen af byggeret følger beregningsreglerne i Bygningsreglementet, hvilket bl.a. betyder åbne altaner og åbne tagterrasser
ikke medregnes i etagearealet.
Kommentarer:
Siden Udviklingsplanen for Etape 1 blev godkendt af byrådet i 2017 er der foretaget en række mindre tilpasninger af en række
byggefelter. Nogle hænger sammen med miljøspørgsmål og afgrænsningen mellem bebyggelse og Stigsparken. Andre handler
om rettelser af unøjagtigheder og lokale tilpasninger bl.a. på baggrund af fastlæggelse af vejforhold. Endelig har dialog om
konkrete projekter sideløbende med lokalplanarbejdet givet anledning til tilpasninger.
Ovenstående ændring, betyder, at der samlet set gives mulighed for 3.650 m² mere byggeri på de fire byggefelter B6, B8, C3
og C4 end beskrevet i forslag til lokalplan. Største ændring er for B8, som er et resultat af, at byggefeltet er blevet større og
har fået en ekstra etage, - se nedenfor for disse ændringer.

5.2 Bebyggelsesplan

Bebyggelsesplanen fastlægges som angivet på Kortbilag 6. Ny bebyggelse skal placeres indenfor de angivne byggefelter.
Udenfor byggefelterne må placeres mindre bygninger på op til 20 m², som understøtter den rekreative brug af arealet.
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Indenfor delområde A (Børn- og Ungeunivers) og delområde B (Stigsparken, 'Fjordpladsen' mm.) fastlægges bebyggelsesstrukturen ved ny lokalplan eller lokalplantillæg.
Indenfor delområde C, D og E (Parkkvarteret) skal bebyggelse opføres som sammensatte, varierede og åbne karréstrukturer. Bebyggelsen skal bygges til kant af byggelinien, jf. punkt 5.3, men med åbninger i strukturen og lavere gårdrumsbebyggelse i midten
af karréstruktureren. Inden for hvert byggefelt skal der etableres 2-3 åbninger af karréstrukturen på mellem 6 m og 15 m. Bebyggelsesstrukturer i karréens indre skal opføres med henblik på at opdele gårdrummet i mindre rum.
Indenfor delområde F og G (Havnekvarteret) skal bebyggelse opføres som lukkede karréer, som bygges til kant af byggelinien, jf.
punkt 5.3. De sydligste karréer langs Limfjorden skal opføres som U-formede karréer med åbning mod fjorden, og et lavt kanthus
eller bebyggelse i U-et mod fjorden, der afrunder bebyggelsen og skærmer gårdens liv.
Ovennævnte krav til bebyggelsesstruktur gælder ikke for for de særlige bygninger markeret på Kortbilag 6.
Ad 5.2
Der er fastsat bestemmelser om småbygninger og sekundære bygninger indenfor byggefelterne i følgende bestemmelser:

•
•
•

På tag: 5.4 Bebyggelsens højde og dybde
I kantzone: 7.1 Kantzoner
I gårdrum: 7.2 Gårdrum

Eksempel på åben karréstruktur.
Formålet med at supplere randbebyggelsen med strukturer i karréens indre er at nytænke og nedbryde den klassiske karréstruktur
for derved at danne kvalitetsrige mindre gårdrum med menneskelig skala.
Mod fordelingsveje og andre større veje ønskes en sluttet randbebyggelse med henblik på afskærmning af opholdsarealer mod
trafikstøj. Generelt skal mellemrum i bebyggelsesstrukturen placeres under hensyntagen til, at trafikstøjen på karréens opholdsarealer ikke overstiger 58 dB, jf. punkt 10.1.

4/30

Eksempel på lukket karré og åben u-formet bebyggelse med kanthus mod fjorden.
Tilpasset Kortbilag 2-6:
Byggefelterne B6 og B8 udvides, så afgrænsningen af byggefelterne i lokalplansforslaget (rød streg på nedenstående figur) tilpasses det konkrete projekt, se nedenstående figur. Kantzonerne, jf. punkt 7.1 (vist med sort på figuren) og Havnepromenaden, jf.
punkt 7.12, rykkes tilsvarende frem.
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Kommentarer:
Ændringen betyder, at byggefelterne B6 og B8 udvides en smule mod havnefronten. Bredden på kantzoner og Havnepromenaden fastholdes, hvilket indebærer, at ’Fjordpladsen’, som ligger foran B6 og B8 bliver en smule mindre.

5.4 Bebyggelsens højde og dybde

Det maksimale etageantal fremgår af Kortbilag 6. "Dele af bygningen" skal forstås som maks. 50 % af det markerede areal.
Etageantallene svarer til følgende maksimale bygningshøjder:

•
•
•
•
•
•
•

1 etage: 5 m
2 etager: 9 m
3 etager: 13 m
4 etager: 17 m
5 etager: 21 m
6 etager: 25 m
7 etager: 29 m

På tage med en hældning jf. punkt 6.11 kan der gives en tillæg til den maksimale bygningshøjde på 3 m.
På tage kan der etableres følgende, som ikke tæller med i ovennævnte maksimale etageantal:

•
•

Tagopbygning til brug for grønne tage, tagterrasser eller trappe- og elevatortårn.
Selvstændige småskala-bygninger, forudsat at de er maks. 3 m høje, maks. 50 m² pr. stk. og maks. udgør 25 % af tagfladen pr. byggefeltskant.

Husdybden må for boliger ikke overstige 12 m eksklusiv påhængte altaner., dog 13 m langs Havnepromenaden (Kortbilag 5). Husdybden må for erhverv ikke overstige 16 m.
Krav til husdybder gælder ikke for for de særlige bebyggelser markeret på Kortbilag 6.
Ad 5.4
Småskala-bygninger på tage kan eksempelvis være orangeri, overdækkede altaner eller teknikhus. § 6.11 indeholder bestemmelser om udseendet på småskala-bygninger på tage.
Småskala-bygninger er nyfortolkning af byens tårne, kupler og spir, og kan give en spændende afslutning på bebyggelsen, hvis de
opføres på egnede bygninger.
Der vil kunne dispenseres til en større husdybde i forbindelse med erhverv fx butik i stueplan, når der etableres grønne opholdsarealer på etagedækket jf. punkt 7.2. I tilfælde, hvor brandredning fra gårdsiden er nødvendig, skal gården og adgangen hertil indrettes i overensstemmelse med brandvæsenets krav.
Tilpasset Kortbilag 6:
Kortbilag 6 ændres som beskrevet på nedenstående figur.
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Kommentarer:
Langs havnefronten, hvor der er det bedste lysindfald i boliger, gives mulighed for 1 m bredere bebyggelser for at sikre, at bebyggelsen udnyttes bedst, og at flest muligt får kig til Limfjorden.
Ændringerne på Kortbilag 6 betyder:
•
•

Mulighed for 5-6 etager i den vestlige ende af byggefelt C4 i stedet for 4-5.
Etageantallet for en del af byggefelt B6 og hele byggefelt B8 hæves med en etage op til 7 etager, således nedenstående byggeri kan opføres:
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Visualiseringer af bebyggelsen set fra kysten i afsnittet ”De kystnære dele af byzonen” i lokalplanens redegørelse rettes tilsvarende:

5.8 Stueetagernes placering i forhold til terræn

I boligbebyggelse med smalle kantzoner (under 2 m), jf. punkt 7.1, skal gulvkoten ligge mellem 0,8 m og 1,0 m over kantzonens
kote. Indgangspartier skal placeres i samme kote som kantzonen. Jf. punkt 7.1. må smalle kantzoner ikke hæves over det omgivende terræn.
I boligbebyggelse med brede kantzoner (2 m og over), jf. punkt 7.1, skal stueetagens gulv placeres i samme kote som kantzonen. Jf. punkt 7.1. må brede kantzoner hæves op til 40 cm over det omgivende terræn. Hvor smalle kantzoner (under 2 m) møder
brede kantzoner (2 m og over) (typisk hjørner på bebyggelser) tillades en overgangsstrækning på maks. 20 m, hvor der gives mulighed for at følge principperne for gulvkote langs smal kantzone.
I bebyggelse, hvor stueetagen indrettes til erhverv eller andre anvendelser end bolig, skal stueetagens gulv placeres i samme kote
som det omgivende terræn.
Langs Havnepromenaden (Kortbilag 5) skal gulvkoten for kanthuse og lav bebyggelse følge koten for Havnepromenaden, så der
opstår niveaufri adgang.
For bebyggelse i midten af byggefelter, dvs. ikke ud til en kantzone, skal stueetagens gulv placeres i samme kote som det omgivende terræn.
Ad 5.8
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Princip for stueetager i terræn for erhverv og hævet for boliger ved smalle kantzoner.
Hensigten med bestemmelsen er blandt andet at beskytte boliger mod direkte indblik, ved at de er hævet over terræn, som man
kender det fra den klassiske by. Samtidig skal fodgængere ikke opleve at træde ind i en "privatsfære", når man færdes langs de
smalle kantzoner.
Hvor kantzonerne er brede, og der er længere mellem fortov/gangarealer og facade, placeres boligerne derimod på terræn for at
sikre beboerne en god og let overgang mellem inde- og udearealer i kantzonen.
For ikke at lave uhensigtsmæssige spring i gulvkoten, hvor bygninger går fra smal kantzone til bred kantzone, tillades en overgangsstrækning på maks. 20 m. Dette vil fx betyde, at bygninger langs Stigsborg Bygade får mulighed for en hævet gulvkote omkring hjørnet ind på den første del af lokalvejen.
Kommentarer:
For ikke at lave uhensigtsmæssige spring i gulvkoten, hvor bygninger går fra smal kantzone til bred kantzone, tillades en overgangsstrækning på maks. 20 m. Dette vil fx betyde, at bygninger langs Stigsborg Bygade får mulighed for en hævet gulvkote
omkring hjørnet ind på den første del af lokalvejen.

6.4 Variation i boligtypologier boligudtryk

Bebyggelsen skal udformes, så forskellighed i boligtyper, jf. punkt 3.7, og boligstørrelser, jf. punkt 3.8, også afspejles i arkitektonisk diversitet inden for byggefeltet.
Fx skal byrækkehuse arkitektonisk fremstå som rækkehuse og adskille sig fra etagebebyggelse med skift i skala, rytme og markering af lodrette lejlighedsskel.
Ad 6.4
Bestemmelsen skal sikre, at arkitekturen er med til at understrege en mangfoldig bydel, der tilbyder boligtyper til en variation af
målgrupper.
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Eksempel, hvor overgang mellem etagebebyggelse og byrækkehuse markeres med skift i skala og rytme.
Kommentarer:
Titel ændres og referencerne til punkterne 3.7 og 3.8 fjernes, da kravet om rækkehuse udgår. Bestemmelsen fastholdes dog
for at sikre, at det arkitektoniske udtryk er med til at signalere en bydel med variation i boliger.

6.5 Facadeudtryk for 4-6 etagers bebyggelse

Bebyggelsernes facader skal udføres med tydelige horisontale skift i facaden, hvor basen og "taget" markeres.
Basen kan dække over stueetagen eller de to nederste etager. Basen skal markeres med tilbageryk eller en kombination af skift i
materiale, detaljering eller farve. Basen skal behandles særligt i forhold til resten af bygningen med en højere detaljeringsgrad
og/eller materialeskift, større vinduer eller lignende.

Principper for hvordan basen (nederste etage eller to nederste etager) skal artikuleres ved tilbageryk, skift i materiale, vinduesrytme mv. eller en kombination heraf.
"Taget" dækker over øverste etage eller de to øverste etager. "Taget" skal tydeligt markeres ved skift i konstruktion med ændret
tagform, jf. punkt 6.11, eller en kombination af to eller flere med mindst et af følgende elementer:

•
•
•
•
•
•
•
•

Skift i konstruktion med ændret tagform, jf. punkt 6.11.
Fuld tilbagerykning af facaden på min. 2 m.
Punktvis tilbagerykning af min. 30% facaden på min. 2 m.
Fremspring på op til 0,5 m.
Skift i materiale.
Skift i detaljering.
Skift i farve.
Tydelig markering og detaljering af murkrone (ikke nødvendigvis hele ”taget”)
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Principper for hvordan "taget" skal artikuleres ved tilbageryk (hel eller punktvis), fremspring, skift i tagform, materiale, detaljering
mv. eller en kombination heraf.
Ved åbninger i bebyggelsen skal facadeudtrykket skifte.
På facadestrækninger skal der arbejdes med vertikale skift i facaden, der markerer indgangspartier eller "opgange". Vertikale skift
kan markeres med skift i arkitektonisk udtryk, farve, materialitet eller rytme.
Tilbagetrækninger og moduleringer af bygningskroppen i form af for eksempel nicher og indeliggende altaner skal følge facadens
arkitektoniske principper.
Ad 6.5
Opdelingen af facader i base, midte og "tag" skal sikre et formsprog, som kendes fra den klassiske by, og undgå bygninger med
ens facadeudtryk fra top til bund.
"Taget" skal i denne sammenhæng forstås som enten:

•
•
•

En tagkonstruktion i klassisk forstand (saddeltag, mansard mm.),
Nyfortolkninger heraf, eller
Selve tagetagen ved fladt tag.

Markeringen af taget kendes fra den historiske by og skal skabe sammenhæng i den sammensatte bydel. Punkt 6.11 indeholder
nærmere bestemmelser om bebyggelsens tage.

Eksempler på markering af base og "tag" med skift i materialer, farve og detaljering.
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Eksempel på tilbagerykning af facaden i basen.
NY

Eksempel på tydelig markering af murkronen på bebyggelse med fladt tag.
Kommentarer:
Bestemmelsen er ændret således, at enten kan ”taget” markeres tydeligt med ændret tagform, tilbageryk eller skift i materiale
eller mere diskret med en detaljering af murkronen, jf. ny referencefigur i kommentarerne til bestemmelsen.

6.9 Adgang og altangange

Adgang skal ske fra gaderum via egen indgang, gadedør eller trappeopgang. For bebyggelse i midten i karréstrukturer skal adgang
ske via egen indgang på terræn.
Indgangspartier, hovedadgangsdøre, private indgange mv. skal fremhæves arkitektonisk fx ved tilbagerykninger, materiale- eller
farveskift, eller indramninger.
Ved etageboligbebyggelse skal opgange følge facadens arkitektoniske principper og etableres med adgang til både gade- og gårdside, herunder også hævede gårdrum. Hvis der er under 10 meter til port eller anden passagemulighed mellem gade- og gårdside,
kan adgangen fra gårdsiden udelades.
For 4-6 etagers bebyggelse gælder:

•

Altangange (både udvendige og indeliggende) skal være mindst 2,5 m bredde og have opholdskvaliteter fx læ, sol, beplantning eller inventar til ophold. Værn skal fremstå integreret i facaden eksempelvis som brystning i facadematerialet
eller i materialer, som går igen i den øvrige facade.

12/30

•
•

Udvendige altangange tillades mod både gadeside og gårdside ifm. indryk af facaden fra pågældende etage og op, forudsat, at altangangene er mindst 2 m brede og har opholdskvaliteter. Værn skal fremstå integreret i facaden eksempelvis som brystning i facadematerialet eller i materialer, som går igen i den øvrige facade.
Indeliggende altangange tillades mod gårdside forudsat, at der maks. etableres to altangange pr. opgang pr. etage, at
hver altangang giver adgang til maks. tre boliger, og at altangange optager maks. 50 % af hver facade. Altangange må
ikke fremstå i rå beton. Indeliggende altangange skal betragtes som moduleringer af bygningskroppen og skal følge facadens arkitektoniske principper. Indeliggende altaner tillades at udkrage op til 0,5 m ud fra facaden.

For 2-3 etagers bebyggelse gælder:

•
•

Udvendige trapper til indgange på 1. sal eller altangange på 1. eller 2. sal tillades forudsat, at trappen fremstår som en
integreret del af bygningskroppen og arkitekturen.
Udvendige altangange på 1. eller 2. sal tillades forudsat, at de er mindst 2 m brede, har opholdskvaliteter og fremstår
som en integreret del af bygningskroppen og arkitekturen, fx indryk af facade.

Eksempel på forskellige adgangssituationer med adgang fra terræn, via trappe til 1. sal og via bred altangang med opholdskvaliteter på 2. sal.
Ad 6.9
UDGÅR

Eksempel på indeliggende altaner, hvor bygningen får et udstryk af åbne vindueshuller med værn. Obs.: Byggeriet er ikke færdigt.
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NY

Eksempel på indeliggende altangange i et hjørne med forplade og glasværn, som matcher altanerne på byggeriet. Altangange kan
med fordel etableres i et hjørne i sammenhæng med en opgang for at udnytte elevatoradgang bedst muligt.

NY

Eksempel på en altangang med zoner indrettet til ophold.
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Eksempel på trappeløsninger, som er integreret i bygningen og arkitekturen.

Princip for, hvordan der med fordel kan arbejdes med en kombination af forskellige adgangssystemer for at skabe en variation.

Kommentarer:
Bestemmelsen skærpes, således alle altangange for etagebebyggelser på 4-6 etager (både udvendige og indvendige) skal have
opholdskvaliteter. Der gives eksempler på hvad opholdskvaliteter dækker over. Samtidigt sættes minimumsbredden for altangange op fra 2,0 m til 2,5 m. Indeliggende altaner tillades at udkrave op til 0,5 m fra facaden.
I bemærkningerne til punktet (med kursiv) indsættes nye referencebilleder af indeliggende altangange og eksempel på altangange med opholdskvaliteter.

6.10 Altaner

Der skal som udgangspunkt etableres altaner til alle boliger fra 1. sal og op.
Der tillades ikke altaner i stueetagen. I stedet tillades en mindre platform i kantzonen med trappe til terræn, jf. punkt 7.1 Kantzoner.
Der kan indpasses altaner i maks. 1/3 af facadens længde. Altanerne skal opsættes, så de understøtter og respekterer den enkelte facades rytme.
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Altaner må maks. udkrage 2 m fra bygningfacaden. Der kan opnås større altandybder ved at arbejde med helt eller delvist indeliggende altaner.
Etablering af altaner må ikke ske på bekostning af træer i gaderum. Der skal sikres en passende afstand afhængig af træernes
forventede fuldtudvoksede størrelse, jf. punkt 7.3. Som en konsekvens heraf kan der være steder mod gaderum, hvor der kun
tillades altaner med en mindre dybde.
Altaner skal være indeliggende i facaden eller påhængte uden brug af synlige forstærkende konstruktioner på facaden eller understøttende konstruktioner fx bjælker eller søjler. Skråstag eller skråafstivning tillades forudsat, at afstiver integreres i værn og
fæstnes i mur under håndliste.
Altaner skal udformes som en del af facaden i materialitet og detaljering. For indeliggende altaner kan værn til altaner udføres
som murede brystninger. Påhængte altaner skal udføres i en let konstruktion, der er tilpasset bygningens arkitektur. Værn på
påhængte altaner skal fremstå åbne eller transparente udført i enten glas, træ eller metal unden synlige samlinger.
Altaner kan endvidere udføres med indbyggede plantekasser for at sikre et begrønnet udtryk.
Den ene side af altaner må etableres med indbliksskærm fx matteret glas eller gitter, der hindrer direkte indkig. Indbliksskærme
skal udformes, så de fremstår lette og enkle og i samme standard som resten af altanen.
Undersiden af altaner må ikke fremstå i metal- eller betonkonstruktion, men skal udføres i samme standard som facader og i lyse
materialer.
Særligt for facader mod havnefronten:
Langs Havnepromenaden (Kortbilag 5) skal min. 1/2 af altanarealet være indeliggende for at sikre opholdskvalitet i en stor del af
året.
Altaner må fylde maks. 1/2 af facadens længde, og dDet skal sikres, at bygningsgavlene fremtræder med en lodret opdeling, dvs.
en kombination af altaner og regulær facade, hvor den regulære facade fylder min. 2 m i bredden.
Ad 6.10
Det blæser ofte langs Limfjorden. Man kan med fordel etablere en del af altanarealet indeliggende, hvilket betyder, at altanen
bygges ind i bebyggelsen. Det kan varieres, således hvert byggefelt indeholder en kombination af helt indeliggende altaner, delvis
indeliggende og påhængte altaner.
Ved at sørge for, at en del af altanerne er indeliggende, dvs. mere skærmet for vind og vejr, kan de bruges en større del af året end
ellers. Dette gælder ikke mindst for altaner direkte ud til fjorden. Ulempen er, at der ikke er så meget udsyn fra altanen samt at
lysindfaldet i lejligheden ikke er så kraftigt som på en frithængende altan. Facadeelementer mod havnefronten kan evt. fungere
som depotrum i relation til altanen.
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Kommentarer:
Ordet ”synlige” fjernes fra bestemmelserne om påhængte altaner. Muligheden for at sikre altanen med skråstag eller skråafstivning tilføjes.
Der lempes på kravene til regulær facade langs havnefronten fra ½ af facadebredden til 2 meters bredde.

6.11 Tage

Tage, herunder også tagflader ved tilbagetrukne etager, skal formgives og behandles i sammenhæng med bygningens arkitektoniske idé.
Min 25 % af tagene indenfor hvert byggefelt skal have en hældning (saddeltag, tag med ensidigt fald på min. 20°, asymmetrisk
tag, mansardtag eller københavnertag)
Tage markeret med hældning på Kortbilag 7 skal have en hældning (saddeltag med en hældning på min. 30°, tag med ensidigt fald
på min. 20°, asymmetrisk tag, mansardtag eller københavnertag). Derudover tillades flade tage kun, hvis de anvendes til ophold,
begrønning eller solenergianlæg.
Selvstændige småskala-bygninger på taget, jf. punkt 5.4 Bebyggelsens højde og dybde, skal indrykkes mindst 1,5 m fra facadelinjen, så de bryder med de underliggende etagers facadeplan. Småskala-bygningernes arkitektoniske udtryk, farve og materialitet skal behandles i sammenhæng med bygningens arkitektoniske idé.
Elevatortårne og trappehuse til tagterrasser skal udformes skulpturelt og beklædes således, at de fremtræder som integrerede
dele af bygningens arkitektur.
Der kan etableres tagterrasser med et tydeligt grønt præg. De skal som udgangspunkt etableres som en del af de fælles opholdsarealer. Hvis tagterrasser går ud til facaden, skal de værnes, så værnet fremstår integreret i facaden eksempelvis som brystning i
facadematerialet eller i materialer, som går igen i den øvrige facade. Værn, der adskiller sig fra facadens materialer eller udtryk,
skal trækkes tilbage fra facadelinjen, så det ikke er synligt fra gadeniveau. Ved begrønnede tagflader må værn dog også begrønnes.
Begrønnede tage skal være hele tagets udstrækning med for eksempel græs eller stenurter.
Solenergianlæg (fx solfangere og solceller) kan opsættes på taget på bygninger på 4 etager eller mere, såfremt det sker under
hensyntagen til bygningens arkitektur. Solenergianlæg skal integreres i tagfladernes arkitektur eller udformes som selvstændige
arkitektoniske elementer. Solenergianlæg må ikke medføre blændingsgener og må ikke være synlige fra gadeniveau.
Ad 6.11
Krav om hældning på tage og mulighed for småskala-bygninger skal undgå, at bydelen kommer til at bestå udelukkende af "klodser", men i stedet med mere spændende og varierede tagformer, som understøtter karakteren af et klassisk brokvarter.
I konkrete tilfælde kan der efter godkendelse fra Aalborg Kommune tillades flade tage på baggrund af arkitektoniske helhedsbetragtninger, forudsat at hovedindtrykket af bydelen stadigvæk er det klassiske brokvarter.
Småskala-bygninger kan eksempelvis være orangeri, overdækkede altaner eller teknikhus.
Begrønning af tagflader kan bidrage til at give kvarteret et grønt udseende. Især på lave bebyggelser med synlige tagflader ønskes der arbejdet med grønne tage.
Grønne tage sænker lufttemperaturen om sommeren, reducerer nedbrydningen af tagfladerne og optager CO2. Begrønning kan
ske på flere måder og hindrer ikke, at der kan etableres solceller eller tagterrasser på tagfladen.
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Eksempel på kombination af tagterrasse og grønt tag.
Nyt kortbilag 7
Der indsættes en nyt Kortbilag 7, der med røde markering viser, hvor tage skal have en hældning. Eksisterende Kortbilag 7 (illustrationsplan) skifter herefter nummer til Kortbilag 8.
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Kommentarer:
Bestemmelsen om min 25 % tage med hældning indenfor hvert byggefelt tages ud. I stedet tilføjes nyt kortbilag 7, der viser
hvilke bebyggelser, hvor taget skal have en hældning.
Ændringen betyder, at det står helt klart for fremtidige bygherrer, hvilket arkitektonisk udtryk, der ønskes. Bestemmelsen understøtter bestemmelsen i punkt 6.1: ”Bydelen skal som hovedindtryk fremstå som en ”teglby” med inspiration i det klassiske
brokvarter.”

7.2 Gårdrum / fælles opholdsarealer indenfor byggefelterne

Indenfor hvert byggefelt skal der etableres sammenhængende, grønt fælles opholdsareal svarende til min. 1/4 af byggefeltets areal. Det sammenhængende fælles opholdsreal skal placeres i gårdrummet, så der opnås en god solorientering og god vindkomfort.
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Princip for placering af opholdsarealer i forhold til god solorientering.
Derudover skal der så vidt muligt sikres opholdsarealer af privat karakter til den enkelte bolig i form af enten altaner, tagterrasser
eller "forhaver" i kantzone eller gårdrum.
Private opholdsarealer i gårdrum kan omkranses af beplantning eller levende hegn med en maks. højde på 1,3 m. Der skal vælges
blomstrende arter. For beplantning, der ikke er typiske hækplanter, skal vælges arter, der ikke på sigt kræver fritrumsbeskæring.
Gårdrum skal gives en markant grøn karakter med beplantning. Det fælles opholdsareal skal som hovedindtryk være ubefæstede
grønne arealer med frodig stedstypisk beplantning i flere lag i form af træer, buske, klatreplanter, urter og græsser. Artsvalget
skal varieres, jf. punkt 7.3, så der opnås en stor artsrigdom indenfor hvert gårdrum. Der skal plantes min. 1 stort træ pr. 500 m²
byggefeltsareal, rundet op til hele antal træer, jf. punkt 7.3.
I hævede gårdrum fx ovenpå parkering, skal jordopbygningen på parkeringsdækket kunne understøtte et beplantet og grønt
gårdrum med træer. Jordopbygningen, hvor der etableres beplantning, skal over konstruktion etableres i overensstemmelse med
kravene til vækstlaget for beplantning på etagedæk eller tagterrasser i punkt 7.3. Der stilles samme krav til beplantning og begrønning af hævede gårdrum som gårdrum på terræn. Der skal dog kun plantes min. 1 mellemstort træ pr. 500 m² byggefeltsareal, rundet op til hele antal træer, jf. punkt 7.3.
Gårdrum skal indrettes, så de indbyder til ophold, leg og aktivitet. Der må kun etableres bebyggelse og anlæg, der indgår i den
landskabelige udformning, og som understøtter arealernes rekreative brug fx legehuse, overdækkede siddepladser, pavilloner og
redskabsskure. Derudover kan der etableres cykelparkering (både overdækket og almindelig) i forbindelse med åbninger i bebyggelsen. Hver sekundær bygning må maks. være 20 40 m²., og sSekundære bygninger må ikke kun sammenbygges på baggrund af
arkitektoniske helhedsbetragtninger, der bl.a. sikrer, at så de ikke fremstår som en visuel eller fysisk barriere mellem gård- og
gaderum.
Belægninger, belysning og inventar skal udformes på en måde, der medvirker til at give arealerne værdi som grønne opholds- og
legearealer.
Gårdrum skal indrettes, beplantes og koteres, så de kan lagre og forsinke regnvand ifm. skybrud. Der må ikke indarbejdes regnvandsløsninger, som bidrager til opmagasinering eller forsinkelse af hverdagsregn, jf. punkt 9.3 Regnvand.
Løsninger til lagring og forsinkelse ifm. skybrud må ikke designes således, at opholdsarealernes opholdskvalitet og rekreative anvendelighed forringes væsentligt.
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Ad 7.2

Nærområdet til boliger i stueetagen bør disponeres som en privat havezone, som kan trække boliglivet ud i gårdrummet.
Bebyggelse i karréens indre, jf. punkt 5.2, skal medvirke til at opdele karréen i mindre opholds- og aktivitetsrum med menneskelig
skala.
Gårdrum bør som hovedregel friholdes for fritliggende depotrum, skure ol. I stedet kan der med fordel etableres depotrum integreret i den enkelte bolig.
Der kan med fordel indpasses fælleshuse i tilknytning til gårdrummet, og gårdrummene bør indrettes med opholdsmuligheder,
små nyttehaver, legepladser o.l. med henblik på at understøtte fællesskab.
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Eksempel på frodigt gårdrum med beplantning i flere lag.

NY

Eksempel på hævet gårdrum, som er begrønnet med buske og træer og arealer til ophold og leg.
Kommentarer:
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Det præciseres, at krav til jordopbygning for hævede gårdrum over konstruktion kun skal følge tykkelserne i punkt 7.3, hvor
der etableres beplantning (svarende til formuleringen i punkt 7.3). Det betyder, at jordopbygningen kan være mindre, hvor der
eksempelvis etableres legeplads eller gangarealer.
Der stilles fortsat krav om, at hævede gårdrum begrønnes efter samme principper som gårdrum på terræn. Dog stilles kun
krav om mellemstore træer i stedet for store træer.
I bemærkningerne (med kursiv) er tilføjet et eksempel med et begrønnet hævet gårdrum.
Størrelsen på hver enkelt sekundær bygning i gårdrummet såsom cykelskur er sat op fra 20 m² til 40 m².

7.7 Byrum - Stigsparken

Stigsparken skal indrettes som bydelens rekreative samlingspunkt. Den skal være et offentligt rekreativt område med muligheder
for både aktiviteter, ophold, begivenheder mv., der skal bidrage til at skabe en alsidig, arts- og oplevelsesrig moderne by- og landskabspark.
Den del af parken, som er markeret på Kortbilag 5 med "Principiel placering af skolegård og legeplads", skal indrettes, så den fungerer i sammenhæng med børn- og ungeuniverset. Den præcise afgræsning af skolegård og legeplads fastsættes i ny lokalplan.
Der skal laves en ny fremrykket kystlinje, og Stigsparkens terræn skal hæves og bearbejdes. Dels for at indkapsle jordforureningen
på arealet og muliggøre en anvendelse til park, dels for sikring mod klimaforandringer bl.a. stigende grundvand.
Stigsparkens terrænmæssige bearbejdning skal skabe mulighed for at etablere områder til et bredt spektrum af aktiviteter og
anlæg. Herunder arealer til bl.a.:
•
•
•
•
•

Områder domineret af træer og anden beplantning, der understøtter flora og faunamæssig biodiversitet, samt oplevelsen af årstidernes variation.
Beplantning der understøtter god opholdskomfort og rekreative oplevelser.
Forskellige aktiviteter, kunst, oplevelser og begivenheder fx skatepark, multibane, fælledareal, scene mm.
Skolegård, udearealer og læringsrum for et kommende børne- og ungeunivers.
Midlertidige aktiviteter og begivenheder.

Der kan ikke etableres bebyggelse i Stigsparken, før der fastsættes nærmere bestemmelser herom i selvstændig lokalplan eller
lokalplantillæg, jf. punkt 5.2 Bebyggelsesplan. Tiltag til håndtering af forurening herunder spunsning af kisaskedepot og kystfremrykning kan dog etableres.
Den eksisterende syrebeholder skal så vidt muligt bevares og integreres i parken.
Parken skal have en rolle som en kystnær by- og landskabspark med en bearbejdning af kystlinjens forløb, der formidler stedets
placering ved Limfjorden. Overgangen mellem parken og fjorden skal gives en særlig karakter i form af den landskabelige bearbejdning og funktioner/oplevelser knyttet til vandet. Der skal etableres flere adgange til vandfladen.
Parkens udformning skal bidrage til at skabe en god sammenhæng med og overgange til de planlagte byrum, ikke mindst ’Skolepladsen’ og Parkpromenaden i den bebyggede kant. Der skal sikres en sammenhæng i beplantning for parken og skolegård/legepladsområdet.
Parken skal bidrage til at skabe visuel sammenhæng og forbindelser for biodiversitet og bløde trafikanter på tværs af bydelen og
til omkringliggende områder, hvorfor bl.a. cykel- og gangstiforbindelser langs kysten og igennem parken skal sikres, jf. punkterne
8.12 og 8.13.
I parkens nordlige ende skal der reserveres areal til parkering til gæster, jf. punkt 8.14.
Ad 7.7
En del af Stigsparkens arealer skal designes som skolegård og læringsrum for børn- og ungeuniverset i bydelen (integreret skoleog institution). Dvs. i skoletiden fungerer Stigsparken som en del af skolens udearealer, legeplads mv., og om aftenen og i weekenden fungerer skolegård og legeplads som en del af bydelens rekreative arealer.
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Stigsparken bliver på sigt bindeled mellem to bykvarterer i bydelen (Etape 1 og Etape 3 af Stigsborg Havnefront). Derfor skal der
etableres gode forbindelser mellem disse.
Kommentarer:
De første anlægsarbejder som handler om håndtering af forureningen fra Kemira forventes at blive påbegyndt i 2020, dvs.
inden lokalplanen for Stigsparken er godkendt. Det drejer sig primært om spunsning omkring et kisaskedepot og fremrykning
af kysten. Derfor tilføjes disse anlæg som en undtagelse, der kan påbegyndes inden lokalplanen bliver godkendt.

8.3 Vejspærringer

Ved de punkter, som er markeret med "Vejspærring" på Kortbilag 4, skal der ved skiltning og fysisk indretning fx indsnævring,
beplantning eller pullerter sikres, at biler og lastbiler ikke må passere. Cykler skal kunne passere uhindret, og redningskøretøjer
skal kunne passere.
Ved de punkter, som er markeret med "Vejspærring (lastbil)" på Kortbilag 4, skal der ved skiltning sikres, at lastbiler ikke må passere.
Ved de punkter, som er markeret med "Vejspærring (ærindekørsel tilladt)" på Kortbilag 4, skal der gives mulighed for, at renovationsbiler, flyttebiler og andre med lignende ærinde kan passere.
Fælles for de tre typer af vejspærringer gælder, at de præcise placeringer og vilkår fastsættes i forbindelse med vejprojektet.
Ad 8.3
Bestemmelsen skal sikre, at der ikke opstår blinde gader, hvor biler og ikke mindst lastbiler ikke kan vende.
Konsekvensen er, at der opstår en række gader langs ved Limfjorden, som vil være bilfrie, og som derfor kan få en mere rekreativ
karakter.
For at undgå bakkende lastbiler er det nødvendigt at tillade renovationsbiler og lignende med et ærinde at køre på den nordlige
del af Parkpromenaden (mellem l-m på Kortbilag 5), da der ikke er plads til at vende i en lastbil i lokalgaderne. Der bør placeres en
fysiske spærring på denne strækning af Parkpromenaden eller tilsvarende, der sikrer, at det ikke bliver en "genvej" for almindelige
biler.
Vejspærringerne kommer i praksis til at være afgørende for, hvordan bl.a. den nedgrave affaldsløsninger kan placeres, jf. punkt
9.4 Affald.
Der tillades ikke bilkørsel på den nordligste lokalgade mellem byggefelt C4 og C5, da denne ligger for tæt på krydset ved Engvej.
Tilpasset Kortbilag 4:
Vejspærringerne mellem byggefelterne B1-B3 og B6-B8 er flyttes længere mod syd, se røde pile på nedenstående figur.
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Kommentarer:
Ændringen betyder fx, at indkørsel til p-dæk på byggefelt B6 og B8 kan ske fra lokalvejen mellem byggefelterne, og at antallet
af ”ubrugelige” vejstykker begrænses. ”Ubrugelige” skal i denne kontekst forstås som vejstykker, hvor der ikke må køre biler.
Omvendt skabes der blinde veje, hvilket kan betyde, at det bliver nødvendigt at tillade lastbiler at bakke over kortere afstande.
Alternativt at tillade lastbilkørsel på Havnepromenaden.
De præcise placeringer og vilkår for vejspærringerne i området fastsættes i forbindelse med godkendelse af vejprojektet for
området.

8.14 Bilparkering

Der skal udlægges parkeringsareal svarende til mindst:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boliger: ½ p-plads pr. bolig.
Kontor- og serviceerhverv: 1 p-plads pr. 50 m² bruttoetageareal.
Publikumsorienterede serviceerhverv (restaurant o.l.): 1 p-plads pr. 25 m² bruttoetageareal.
Dagligvarebutikker: 1 p-plads pr. 25 m² bruttoetageareal.
Udvalgsvarebutikker: 1 p-plads pr. 25 m² bruttoetageareal.
Skoler: 1 p-plads pr. 3 ansatte og og 5 p-pladser pr. 100 elever.
Institutioner: 1 p-plads pr. 4 ansatte og 20 p-pladser pr. 100 børn/besøgende.
Hoteller o.l.: 1 p-plads pr. 2 værelser.
Kulturelle formål: 1 p-plads pr. 10 siddepladser.
Sports- og idrætsanlæg: 1 p-plads pr. 10 siddepladser.

25/30

Parkeringslommer på byggefelter
Inden for byggefelterne C2, C3, C4, C6, B13, B14, B15 og B16 (Kortbilag 2) kan der etableres én p-lomme i kanten af byggefeltet
pr. lokalgade, som vist på nedenstående principskitse. Inden for byggefeltet C5 kan der tillige etableres en p-lomme med vejadgang fra Stigsborgvej.
P-lommerne skal etableres som en del af åbningerne i karréstrukturen beskrevet i punkt 5.2 Bebyggelsesplan.
Der må etableres op til 5 parkeringspladser pr. p-lomme. P-lommerne må ikke ligge overfor hinanden, men skal forskydes. P-lommerne skal begrønnes med beplantning og min. 1 stort træ.

B14 og B16 nu også
markeret med rød.

Principskitse for bilparkering.
Parkeringskældre
Inden for delområde G (Kortbilag 2) tillades helt eller delvis nedgravede parkeringskældre i overensstemmelse med punkt 5.9
Placering og omfang af parkeringskældre.
Rampe eller nedgang for biler til parkeringskælder skal laves så diskret som muligt og integreres i bebyggelsens arkitektur fx som
porte. Der skal sikres tilstrækkelige oversigtsarealer fra ramper til at registrere øvrige trafikanter, herunder fodgængere.
Parkering i stueetagen
Inden for byggefelterne B6, og B8, B14 og B16 (Kortbilag 2) tillades parkeringsdæk i stueetagen. Der tillades maksimalt 50 parkeringspladser samlet for B14 og B16.
For bygninger med parkering i stueetagen må stueetagen mMod gaderum og byrum må stueetagen ikke fremstå som parkering,
depot eller lignende. Der tillades cykelparkering i stueetagen på korte stræk. Adgang for biler til parkeringsdæk skal laves så diskret som muligt og integreres i bebyggelsens arkitektur fx som porte. Så vidt muligt skal adgange til parkeringsdæk for biler laves
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med 1 spor og lysregulering. Der skal sikres tilstrækkelige oversigtsarealer fra udkørsel fra parkeringsdæk til at registrere øvrige
trafikanter, herunder fodgængere.
Mod Havnepromenaden (Kortbilag 5) skal der laves en særlig bearbejdning og placering af kanthuset og bearbejdning af overgangen mellem promenade og bebyggelse, jf. punkt 6.15.

Princip for placering af parkering i stueetagen "i maven" på bebyggelsen, som kantes af fx boliger i to etager eller erhverv mod
gaderum og promenade.
P-huse / fælles parkering
De resterende p-pladser skal findes ved tinglyste brugsretter i p-huse på byggefelterne B5, C1 og C8, jf. punkterne 3.11 og 3.12.
P-husene skal fungere som én samlet parkeringsløsning, så de kan aflaste hinanden.
Med henblik på at opnå den bedst mulige udnyttelse af p-husene kan der ske reduktion af den del af parkeringen, som etableres
som fælles parkering i p-huse, efter en beregning af mulig dobbeltudnyttelse.
Parkeringen skal anlægges og reguleres således, at den er fælles tilgængelig for de funktioner, som indgår i beregningen af dobbeltudnyttelse.
Den forventede efterspørgsel på parkering over døgnet opgøres i henhold til nedenstående tabel og summeres for alle funktioner
i hver tidsperiode. Parkeringsbehovet i tidsperioden med den største samlede forventede efterspørgsel skal kunne dækkes med
det udlagte antal p-pladser.
Formiddag

Eftermiddag

Aften

Lørdag middag

Boliger

50%

60%

100%

60%

Kontor- og serviceerhverv

100%

100%

50%

5%

Publikumsorienterede serviceerhverv
(restaurant o.l.)

10%

35%

100%

75%

Butikker

25%

100%

25%

100%

Skoler og institutioner

100%

100%

50%

5%

Kultur og idræt

10%

35%

100%

50%

Der skal sikres tilstrækkelige oversigtsarealer fra udkørsel fra p-huse til at registrere øvrige trafikanter, herunder fodgængere.
Parkering i delområde B (Stigsparken)
Udover ovenstående skal der etableres ca. 180 p-pladser i den nordlige ende af Stigsparken.
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Denne parkering er til brugere af parken og idrætsfaciliterer i området og skal derfor være tidsbegrænset.

Kommentarer:
Der gives nu mulighed for bilparkering i stueetagen for B14 og B16. Det samlede antal parkeringspladser på disse byggefelter
begrænses til 50 for at begrænse trafikken på lokalvejen til byggefelterne.

8.15 Cykelparkering
8.15 Cykelparkering

Der skal etableres cykelparkeringspladser svarende til mindst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boliger: 1 plads pr. bolig under 55 m², 2 pladser pr. bolig under mellem 55 og 95 m² og 3 pladser pr. bolig på 95 m² og
over.
Kontor- og serviceerhverv: 1 plads pr. 25 m² bruttoetageareal.
Publikumsorienterede serviceerhverv (restaurant o.l.): 1 plads pr. 10 m² bruttoetageareal.
Butikker: 1 plads pr. 50 m² bruttoetageareal.
Skoler: 1 pladser pr. 2 ansatte og 60 pladser pr. 100 elever.
Institutioner: 1 pladser pr. 2 ansatte og 2 pr. 10 børn/besøgende.
Kulturelle formål: 3 pladser pr. 10 siddepladser.
Sports- og idrætsanlæg: 2 pladser pr. 10 gæster pr. dag.
Mindst 1 pr. 20 cykelparkeringspladser skal etableres til særligt pladskrævende cykler (ladcykler o.lign.)

Der er mulighed for at lave dobbeltudnyttelse af cykelparkering efter samme principper, som beskrevet i punkt 8.14 Bilparkering.
Op til 1/3 af cykelparkeringen kan placeres i gaderum indenfor flexzoner og grønne zoner. Mindst 2/3 af cykelparkeringen skal
placeres i direkte tilknytning til de enkelte byggerier indenfor byggefeltet; i kantzoner, integreret i bebyggelsen som fælles cykelopbevaringsrum inde i karréen eller decentralt i forbindelse med den enkelte bolig.
Mindst 2/3 af cykelparkeringen skal etableres overdækket/i konstruktion for cykelparkering til boliger, kontor- og serviceerhverv,
skoler og institutioner.
Cykelparkering kan være fælles for flere ejendomme. Cykelparkering på terræn skal indpasses på en hensigtsmæssig måde i forhold til arealernes indretning og arkitektur. Cykelparkering i konstruktion skal have en høj grad af tilgængelighed og tryghed.
Ad 8.15

Eksempel på cykelparkering i gaderum.
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Eksempel på cykelparkering i kantzone.

Eksempel på cykelparkering i p-hus

Eksempel på depoter og cykelparkering integreret i bebyggelsen.

Kommentarer:
Ændringen betyder, at kravet til antallet af cykelparkeringspladser for mindre boliger på under 55 m² sættes ned fra 2 til 1 pr.
bolig.

10.1 Støj fra trafik

Bebyggelse og ubebyggede arealer skal anvendes, udføres og indrettes således, at beboere og brugere i fornødent omfang skærmes mod støj fra trafik.
Støjniveauer må ikke overskride de nedenfor angivne værdier målt i Lden (dB):
•
•
•
•
•

Støjniveau på udendørs opholdsarealer i forbindelse med boliger: 58
Støjniveau på boligfacader: 68
Indendørs støjniveau i boligers opholdsrum med delvist åbne vinduer (0,35 m²): 46
Indendørs støjniveau i boligers opholdsrum med lukkede vinduer: 33
Indendørs støjniveau i opholdsrum i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri med lukkede vinduer: 33
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•

Indendørs støjniveau i lokaler til administration, liberale erhverv og lignende med lukkede vinduer: 38

For facader med en støjbelastning fra trafik på over 58 Lden (dB) gælder:
•
•
•

Facadeløsning, altanløsning, vinduesløsning mm. skal designes, så ovennævnte støjgrænser kan overholdes. Alternativt
skal sove- og opholdsrum orienteres mod den støjsvage side eller kunne udluftes med oplukkelige vinduer mod den
støjsvage side. Alle opholds- og soverum i boliger skal have vinduer, der kan åbnes.
Der kan etableres altaner langs disse veje, men altanarealet kan ikke medregnes i beregningen af opholdsarealer.
Facaderne skal fungere som støjskærme for opholdsarealer i gårdrum. Der må således ikke etableres så store åbninger
eller porte i facaden, at opholdsarealer i gårdrum overstiger ovennævnte støjgrænser.

Ad 10.1
Der henvises endvidere til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra veje”.
Der er nærmere redegjort for trafikstøj i området i lokalplanens redegørelse under afsnittet "Anden lovgivning".
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved målinger eller beregninger.
Kommentarer:
Ændringen præciserer, at det vigtige er, at man skal have mulighed for at åbne et vindue i opholds- og soverum uden at blive
belastet med støj.
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