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Vejledning

En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,
veje osv. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område.
Lokalplanen består af en redegørelse og lokalplanbestemmelserne med vejledende forklaringer.
I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet
samt om, hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning.
Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at
forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne.
Efter Planloven har byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan:
- når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse,
- inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes i gang.
Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage
borgerne heri. Et lokalplanforslag skal derfor offentliggøres i mindst 8 uger. Herefter vurderer
byrådet eventuelle indsigelser og ændringsforslag og vedtager planen endeligt.
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen.
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Lokalplanområdets afgrænsning.

Lokalplanens formål
Lokalplanen skal give mulighed for byomdannelse
i området afgrænset af Slagterivej, Vesterbrogade,
Havnegade og Limfjorden.
Lokalplanen skal sikre et byområde hvor ny bebyggelse, havnepromenaden, brolandingen og lystbådehavnen tilsammen skaber en attraktiv havnefront
i Nørresundby.

Juni 2001

Lokalplanen skal sikre områdets fortsatte anvendelse til bymæssige, rekreative arealer i tilknytning
til midtbyen og fjorden, samt blandede bymæssige
formål med mulighed for at indpasse boliger, butikker, restauranter, liberale erhverv, institutioner og
publikumsorienterede virksomheder, som kan indpasses i eksisterende og ny bebyggelse.
Lokalplanen skal sikre kvalitet ved nybyggeri, renovering og ombygning i området og fastlægge særlige anvendelsesbestemmelser.
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Lokalplanen skal sikre mulighed for ny bebyggelse
langs havnepromenaden, hvor bebyggelsen er orienteret vinkelret på havnefronten og fremstår i et
modernistisk formsprog.
I lokalplanen lægges vægt på at fastholde og udbygge områdets oprindelige arkitektur, således at
byen kan udvikles i takt med tiden og under respekt
og hensyntagen for bevaringsværdige bygninger og
bebyggelsesmønstre. Lokalplanen lægger derfor
bebyggelsesregulerende bestemmelser, der har til
hensigt at sikre en vis helhedsvirkning med hensyn
til hovedformer og materialer, samtidig med at der
gives mulighed for de variationer og fornyelser, der
giver et levende bybillede.
Der lægges ligeledes vægt på at området i højere
grad sammenknyttes med Nørresundby midtby, og
lokalplanen fastlægger bestemmelser for renovering af brolandingen, lystbådehavnen og havnepromenaden, samt skaber mulighed for en fjordnær
bypark i Nygadelinien, hvorved der sikres en visuel
forbindelse fra Torvegade til fjorden.
Endelig lægger lokalplanen rammer for den kommende byfornyelse i området og danner grundlag
for, at der kan træffes en beslutning om forbedring
af først og fremmest områdets bolignære friarealer.

Banesporet ligger ubenyttet hen, og arealerne langs
banen anvendes hovedsagelig til parkering.

Lokalplanens baggrund
Det er Aalborg Kommunes mål at omdanne de
nedslidte havnearealer i de centrale byområder til
attraktive steder i byen.
På Nørresundby Havnefront er dette blevet yderligere aktualiseret i offentlighedsfaserne i forbindelse
med Helhedsorienteret Byfornyelse i Nørresundby
(1998) og forslag til Fjordkatalog (1998/99). Her
blev der fra flere sider udtrykt ønske om at der
udarbejdes en samlet overordnet strategi for hele
Nørresundbys havnefront.
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Brolandingens arealer ser forsømte ud med tekniske
anlæg, tilfældige skure og et ubenyttet jernbanespor.
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Lokalplanområdet
Lokalplanen omfatter et område ved Nørresundby
Havnefront, der er afgrænset af Slagterivej mod
vest, Vesterbrogade mod nord, Havnegade mod øst
og Limfjorden mod syd.
Nørresundbys beliggenhed på Limfjordens solside
er attraktiv. På grund af lysforholdene vil fjordens
vandflade ofte opleves i modlys og Nørresundbys
solbeskinnede havnearealer ligger som en invitation
til nye rekreative og bymæssige funktioner.
Bebyggelsen langs Vesterbrogade mangler bolignære
friarealer.

Indtil omkring år 1900 lå Nørresundbys kystlinie ca.
der hvor den øst-vestgående baneline ligger i dag.
En stor del af lokalplanens område ligger således på
opfyldte arealer. Opfyldningen har øget afstanden
mellem bymidten og fjorden, og afstanden understreges yderligere af det øst-vestgående banespor
der udgør en egentlig barriere.
I dag er området præget af at være et noget nedslidt
boligområde med enkelte virksomheder ud mod
havnearealerne.

Krogh Jensens ejendom skaber rum mod fjorden.

Bebyggelsen Mellem Broerne blev bygget først,
der er enkelte små pakhuse tilbage. I øvrigt tegnes
fjordfronten af Krogh Jensens to etagers pavillonbygning mod øst og af det smukt istandsatte "Royal", der er et markant element, både når man færdes
langs fjorden og når man ankommer til Nørresundby
ad broen.
Strandgades bebyggelse er uhomogen og præges af
banesporet der bryder gennem husrækken, men navnlig gadens provinsarkitektur virker fremmed mellem "Royal" og "Fjordgården"s skarptskårne bygningskroppe.

Vigtige kik fra byen er blokeret af uheldig bebyggelse og
hegn.
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Vesterbrogades funkisbebyggelse er dominerende
for områdets nordlige del. Den lange buede form
opleves som et stærkt element på trods af det noget
nedslidte præg, navnlig til gården. Den fritstående
funkisbebyggelse "Solgården" er en arkitektonisk
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perle der skal bevares. På Vesterbrogade nærmest
brolandingen ligger "Fjordgården", der er et gedigent rødstensbyggeri fra 1950'erne.

Lystbådehavnen og havnepromenaden er en indlysende kvalitet for området, der dog sløres af klodsede bådehuse og manglende sammenhæng i områdets belægninger og øvrige materialevalg.

Området gennemskæres fra øst til vest af et banespor, der tidligere har forsynet de østlige havnearealer i Nørresundby, men i dag er ubenyttet.

Lokalplanområdets omgivelser

Området langs banestrækningen er ubebygget og
anvendes hovedsagelig til parkering. Langs den
sydlige afgrænsning er banestrækningen hegnet og
danner både fysisk og visuel barriere mellem byen
og fjorden.

Umiddelbart nord for området ligger Nørresundby
midtby. Østfor ligger havnearealer med P.P. Hedegaards virksomhed og ankomstplads for store skibe.
Mod syd ligger fjorden og mod vest slagteriet "Danish
Crown".

Når man kommer sydfra, hen over Limfjordsbroen
(1930), er brolandingen Nørresundbys ankomstplads, markeret af "Brohuset" som ligger som et
"point de vue" for enden af broen.

Vejadgang til området sker ad Vesterbrogade,
Slagterivej og Strandgade. Vesterbrogade, som er
en af byens indfaldsveje, er belastet af betydelige
trafikmængder.

Limfjordsbroens spændte bueform langt inde på
land understreger arealerne under broen, der ligger
forsømte med tekniske anlæg, tilfældige småskure,
et ubenyttet jernbanespor og spredt beplantning.

En stor del af trafikken til og fra slagteriet sker ad
Slagterivej, Mellem Broerne og Strandgade. Området er derfor belastet af en uforholdsmæssig stor
mængde tung trafik.

Brolandingen er et trafikalt knudepunkt og meget
domineret af trafikken.

Mellem Broerne.
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Lokalplanen indeholder bygningsregulerende bestemmelser, der har til hensigt at fastholde og udbygge eksisterende bygningskvaliteter. Fx skal altaner i forbindelse med facaderenovering bringes i
harmoni med resten af facadearkitekturen. Det er en
god ide at se på det oprindelige facadeudtryk, når
facaden skal renoveres.

Royal.

Royal - detalje.

Funkisbebyggelsen langs Vesterbrogade.

Solgården og Fjordgården.
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Funkisbebyggelsens altaner er facadens udsmykning.
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Lokalplanen lægger rammerne for nybyggeri på
havnefronten og skal bl.a. sikre, at de nedslidte
havnearealer kan omdannes til et aktivt sted i byen.
Nørresundbys beliggenhed på fjordens solside er
yderst attraktiv og inviterer til nye rekreative bymæssige aktiviteter, og samtidig til en sammenknytning af byen og fjorden i højere grad end det er
tilfældet i dag.
Som led i lokalplanlægningen er der udarbejdet en
plan for Nørresundby Havnefront af Arkitektfirmaet
Lene Tranberg og Boje Lundgaard i samarbejde
med Teknisk Forvaltning.
Her vises nogle eksempler på intentionerne for
nybyggeriet på havnefronten.

Plan

Perspektiv
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Perspektiv langs havnefront

Materialer

Perspektiv i gårdrum

Materialer

Opstalt
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Lokalplanen lægger rammerne for byfornyelse i
området, der bl.a. skal sikre fælles friarealer i
karréen langs Vesterbrogade. De viste billeder er
blot eksempler på hvordan de nære friarealer kan
udformes.

Facadebeplantning kan bringe det grønne og levende
ind i byen.

Friarealerne skal tilgodese behov for fx legearealer ...

... og opholdsarealer for beboerne.

Parkering kan etableres under et tag af træer og på grøn bund.
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På baggrund af erfaringer med Byøkologiprojektet
i Aalborg udarbejdede kommunen i 1997 et standardkoncept, der udstikker retningslinier for miljøstyret
byfornyelse. Retningslinierne gælder for den støttede byfornyelse, men det er intentionen, at de skal
udvikles til også at omfatte det støttede nybyggeri.
Miljømanualen kan lægge bindinger på områdets
anvendelse, men anviser også muligheder. Læs mere
i Miljømanualen for Aalborg Kommune 2000.

Energi, boligkvalitet og god arkitektur. Der ses efterhånden mange gode løsninger på glastilbygninger på ældre
ejendomme, her Brandstrupsgade 14, Aalborg.

Regnvand kan bruges igen. I Valdemarsgade i Slagelse
er der indrettet et væksthus hvor beboerne i området kan
dyrke grøntsager og blomster. Vandingen sker til dels
med regnvand som pumpes op fra et regnvandsbassin
ved hjælp af soldrevne pumper.

Kilde: Miljømanual Aalborg
Foto: Jens V. Nielsen

Juni 2001

Solenergi bliver mere og mere rentabel. Som led i en renovering er der etableret
en helt ny gårdfacade med indbyggede solceller i Christiansgade 40 i Aalborg.
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Lokalplanens sammenhæng med anden
planlægning
Forholdet til kysten
Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedsområdet, der er fastlagt som et 3 km bredt bælte langs
de danske kyster (jf. planlovens § 16 stk. 3), hvilket
betyder, at der i forbindelse med udarbejdelse af
lokalplan skal oplyses om den visuelle påvirkning af
miljøet, og at der ved bygningshøjder over 8,5 m
skal anføres begrundelse for større højder.
Lokalplanområdet er en del af Nørresundby midtby,
hvor der eksisterer bebyggelse med en højde højere
end 8,5 m. Ny bebyggelse langs Mellem Broerne må
opføres i maksimalt 3 etager med delvist udnyttet
tagetage og med en maksimal bygningshøjde på 15 m,
hvilket svarer til eksisterende bebyggelse i området.
Regionplanen
Ifølge Regionplantillæg nr. 66, Detailhandelsstruktur, ligger lokalplanområdet uden for afgrænsningen af Nørresundby midtby. Der må derfor kun
etableres butikker på maksimalt 200 m2.

Byfornyelsen gennemføres med hjemmel i byfornyelsesloven og med baggrund i nærværende lokalplan, som bl.a. skal sikre at de byfornyelsesbeslutninger der gennemføres fastholdes fremover. Formålet med forbedring af friarealerne er at skabe
gode lege- og opholdsmuligheder for områdets beboere.
A. Byfornyelsesbeslutning
Efterfølgende lokalplanens godkendelse udarbejdes der en byfornyelsesbeslutning for bebyggelsen
langs Vesterbrogade, der skal omhandle forbedring
af områdets friarealer.
Friarealerne etableres som fælles opholdsarealer.
Nogle bagbygninger og garager fjernes, hvor de
hindrer etablering af rimelige opholdsarealer, eller
hvis de er af så dårlig stand, at de ikke kan opfylde
de krav der almindeligvis kan stilles til sådanne
bygninger. Udgifterne til etablering af fælles friarealer betales af stat og kommune.
For yderligere oplysninger om friarealforbedringen
henvises til byfornyelsesbeslutningen.

Kommuneplanen
Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen er Fjordkataloget (kommuneplanen), som er vedtaget af
byrådet.

B. Ejerlav
Til varetagelse af drift, vedligeholdelse og renholdelse af fælles friarealer skal der i henhold til
byfornyelsesbeslutningen stiftes et ejerlav.

Lokalplanområdet er omfattet af Fjordkatalogets
rammer for Nørresundby midtby 3, der fastlægger
områdets anvendelse til blandet bymæssig anvendelse, og rammerne for Brolandingen, der skal sikre
pladsen en værdig udformning som byens ankomstplads fra syd.

Alle ejendomme i et område, hvor der er etableret
fælles friarealer, har pligt til at være medlem af
ejerlavet.

Byfornyelse
Aalborg Kommune ønsker at sikre, at der kan gennemføres en byfornyelse i lokalplanområdet.
Byfornyelsesbeslutningen vil kunne indeholde bestemmelser om renovering af utidssvarende ejendomme samt etablering af private fælles friarealer.
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C. Miljøhensyn i byfornyelsen
På baggrund af erfaringer med Byøkologiprojektet
i Aalborg udarbejdede kommunen i 1997 et standardkoncept, der udstikker retningslinier for miljøstyret
byfornyelse. Retningslinierne gælder for den støttede byfornyelse, men det er intentionen, at de skal
udvikles til også at omfatte det støttede nybyggeri.
Vær opmærksom på, at det til enhver tid gældende
koncept for miljøhensyn kan lægge bindinger på
områdets omdannelse.
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Kommuneatlas
Kommuneatlas for Aalborg Nord er udarbejdet af
Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Aalborg
Kommune i 1994, og indeholder en beskrivelse af
bevaringsværdige bygninger og byområder.
I Kommuneatlas inddeles bygningerne i 3 bevaringskategorier: Høj (bygninger givet en bevaringsværdi
mellem 1 og 3), middel (mellem 4 og 6) og lav
(mellem 7 og 9).
På Bilag 3 er de bygninger indtegnet, som har fået
tildelt høj eller middel bevaringsværdi. Disse bygninger skal som hovedregel bevares, og en eventuel
ombygning skal ske med respekt for den oprindelige
arkitektur.
Af hensyn til den samlede bebyggelse kan Aalborg
Kommune vurdere, at enkelte bevaringsværdige
bygninger er egnet til nedrivning.
Banesporet
Banesporet, der har linieføring igennem karréen
Slagterivej, Vesterbrogade, Strandgade og Mellem
Broerne, fjernes.
Miljøforhold
A. Miljøvurdering af virksomheder
Når Aalborg Kommune tillader etablering af nye
virksomheder i området, sker det på baggrund af en
miljøvurdering.
Enhver virksomhedstype er klassificeret efter, hvor
meget den erfaringsmæssigt belaster omgivelserne
med bl.a. støj, røg, støv, lugt, rystelser og trafik. Der
benyttes et klassificeringssystem som fremgår af
Bilag A. Det skal understreges at klassificeringen
kun er vejledende.
Lokalplanen begrænser ikke igangværende lovlig
erhvervsudøvelse.

B. Trafikstøj
I forbindelse med ombygninger eller nybyggeri skal
bebyggelsen udformes sådan, at Miljøministeriets
til enhver tid vejledende grænseværdier vedrørende
trafikstøj overholdes. De gældende regler går ud på,
at støjniveauet ikke må overstige 30 dB(A) i beboelsesrum og 35 dB(A) i kontorer og lignende. På de
udendørs opholdsarealer er grænseværdien for støj
fra trafik 55 dB(A).
Trafikstøj måles ved LAeq(24) - det døgnækvivalente, A-vægtede lydtryksniveau - jf. Miljøstyrelsens vejledning om trafikstøj.
C. Støj og lugt fra erhverv
Mod vest grænser lokalplanen op mod Danish Crown,
der belaster området med tung trafik, lugt og støj,
der kan sætte begrænsninger for miljøfølsom anvendelse i området.
D. Jordforurening
I lokalplanområdet har der foregået aktiviteter, der
kan have forårsaget jordforurening. Det forventes,
at Nordjyllands Amt i samarbejde med Aalborg
Kommune vil kortlægge en del af området på vidensniveau 1 eller 2 i henhold til gældende lov om
forurenet jord (Lov nr. 370 af 2. juni 1999).
For kortlagte grunde gælder, at enhver flytning af
jord fra arealet skal anmeldes til Aalborg Kommune. Anmeldelse af jordens anvendelse skal tillige
ske til det pågældende amt og den pågældende
kommune, hvor jorden ønskes anvendt.
Hvis der under bygge-, anlægs- og jordarbejdet
træffes forurening, skal arbejdet standses og kommunalbestyrelsen underrettes. Der må foretages en
vurdering af forureningen i forhold til grundvand og
arealanvendelse mv. Eventuelt kan en umiddelbar
indsats over for forureningen være påkrævet. Der
henvises til miljøbeskyttelseslovens § 21 og til jordforureningslovens § 71.

Eksisterende virksomheder betragtes som nye, når
de udvides eller ændres væsentligt, og der vil så
blive foretaget en miljøvurdering.
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E. Grundvand
Der stilles ikke særlige krav til grundvandet i forbindelse med fremtidig anvendelse af området til byggeri m.m.

området søge Nordjyllands Amt om tilladelse. Amtet
skal sikre, at anvendelsesændringen er sundheds- og
miljømæssig forsvarlig eller at forureningen fjernes.

F. Kloakering
Lokalplanens område er omfattet af kommunens
spildevandsplan. Området er fælleskloakeret, og
spildevandet ledes til Renseanlæg Vest. Under regn
ledes opspædet spildevand til Limfjorden.
Der er behov for sanering af den eksisterende offentlige kloakledning, der er etableret i område B1 over
matr.nr. 238 o, Nørresundby Bygrunde.

Tilladelser eller dispensationer fra andre
myndigheder
Vej- og trafikforhold
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan være af
væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og
afvikling (se færdselsslovens § 100).
Ændringer af kysten
I forbindelse med eventuelle opfyldning i søterritoriet skal arealet efterfølgende overføres til byzone.
Ændringer i søterritoriet kræver tilladelse fra Kystinspektoratet.
Belysning
Farvandsvæsenet skal inddrages ved etablering af
belysning eller lignende inden for lokalplanens
område, der kan have betydning for sejladsen i
området.
Forurening
Hvis et kortlagt areal eller en del af et kortlagt areal
ønskes anvendt til bolig, børneinstitution, offentlig
legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt
område eller institution, skal ejeren eller brugeren af
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Nord

Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4.000.

Indledning
Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere
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lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er
altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke
bindende.
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Planbestemmelser
Lokalplan 12-045
Nørresundby Havnefront
1. Formål
Lokalplanens formål er
at sikre et byområde, hvor ny bebyggelse, havnepromenaden, brolandingen og lystbådehavnen
tilsammen skaber en attraktiv havnefront i Nørresundby,
at sikre områdets fortsatte anvendelse til bymæssige, rekreative formål i tilknytning til midtbyen
og fjorden, samt blandede bymæssige formål
med mulighed for at indpasse boliger, butikker,
restauranter, liberale erhverv, institutioner og
publikumsorienterede virksomheder i ny og eksisterende bebyggelse,
Fig.1 Lokalplanområdets opdeling i delområder.

at sikre at ny bebyggelse langs havnepromenaden
opføres efter en samlet plan, hvor bebyggelsen
er orienteret vinkelret på havnefronten og bebyggelsen fremstår i et modernistisk formsprog
(se redegørelsen side 10-11),
at ændringer af bebyggelsens ydre fremtræden og
bebyggelsens omgivelser søges tilpasset den
stedlige byggetradition med hensyn til udformning og materialevalg (se redegørelsen side 7-9),
Ved ændringer forstås: Nedrivninger, om- og
tilbygninger samt øvrige istandsættelser af facade, tag, vinduesåbninger og lign.
at sikre at ny bebyggelse og anlæg langs havnepromenaden og ved lystbådehavnen placeres så
vigtige sigtelinier mellem midtbyen og fjorden
bevares eller retableres.
at tilvejebringe grundlag for områdets byfornyelse.
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2. Område og zonestatus
2.1 Matrikeloversigt
Lokalplanens område er vist på Bilag 1.
Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre:
Nørresundby Bygrunde
118 a, 149 a, 149 c, 149 d, 149 i,
149 k ( ejerlejl. 1-59 incl.),
150 a, 150 c, 181 ae, 181 ag, 219, 229, 230, 232 a,
232 b, 232 c,
232 d (ejerlejl. 1-9 incl.),
232 e,
232 f (ejerlejl. 1-10 incl.),
232 g (ejerlejl. 1-11 incl.),
232 h (ejerlejl. 1-24 incl., 26-33 incl. og ejerlejl. 35),
232 i, 232 k (ejerlejl. 1-8 incl.),
232 l, 234, 235, del af 238 a, 238 h, 238 i, 238 o,
238 t, 238 u, 238 y, 238 æ, 238 aa, 242, 244, 245,
del af 249,
offentlige vejarealer: del af "d", del af "m", "o", samt
alle parceller der efter den 15. maj 2001 udstykkes
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fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens
område, eller som opstår ved inddæmning af den del
af Limfjorden som ligger inden for lokalplanens
område.
2.2 Opdeling i delområder
Lokalplanens område opdeles i områderne A, B1,
B2, C, D, E og F som vist på Fig.1 og Bilag 1.
2.3 Zoneforhold
En del af lokalplanområdet ligger i landzone og
overføres med denne lokalplan til byzone. Zoneoverførelsen af vandarealet træder i kraft, når arealet
er indvundet og opfyldt, og den vil alene gælde for
det indvundne landareal.

3. Arealanvendelse
3.1 Arealanvendelse, fællesbestemmelser
Området må kun anvendes til blandet bymæssig
anvendelse. Området fastlægges til boliger og rekreative formål (byhave, havnepromenade, brolanding og lystbådehavn med tilhørende faciliteter),
med mulighed for at indrette liberale erhverv, butikker, restauranter, hoteller, fritidsformål og undervisning, samt håndværk og andre virksomheder der
naturligt kan indpasses i området.

de ubebyggede arealer og der skal i hvert tilfælde
indhentes tilladelse fra Aalborg Kommune.
*) Der stilles krav om at virksomheder og anlæg der
placeres i området er miljøvenlige, det vil sige at de
kun påvirker omgivelserne i ubetydelig eller ringe
grad. Det gælder en række virksomheder inden for
miljøklasse 1 og 2. Anvendelsen er nærmere forklaret i skemaet erhvervskategorier, Bilag A.
Nærværende lokalplan er ikke til hinder for at
eksisterende lovlig anvendelse fortsætter.
3.2 Arealanvendelse, område A
Området må kun anvendes til:
* Boliger #)
* Butikker ##)
* Hotel/Restaurant
* Klinikker
* Kontorer
* Service
* Kulturelle formål
* Fritidsformål
* Undervisning
* Daginstitutioner ###)

Der må ikke udøves virksomhed, som i mere end
ubetydelig grad kan medføre forurening. *)

#) Bebyggelse langs Vesterbrogade, Strandgade
og Mellem Broerne skal fortsat fortrinsvis anvendes
til boligformål. Aalborg Kommune kan dog tillade
at der kan indrettes mindre butikker, mindre værkstedsvirksomhed, restauranter samt private og offentlige servicefunktioner, som er publikumsorienterede og kan indpasses i den eksisterende bebyggelsesstruktur, og som i øvrigt passer ind i det miljø,
som ønskes skabt i området.

Lokalplanen giver mulighed for en udbygning af
områdets eksisterende antal boligetagemeter

##) Butiksarealet må ikke overstige 200 m2 pr.
butik.

Butiksarealet må ikke overstige 200 m2 pr. butik.

###) Inden for området kan der indrettes en daginstitution til områdets forsyning.

Endvidere kan der indrettes kulturelle og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med områdets anvendelse til boliger og rekreative arealer.

Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformatorstationer og andre tekniske anlæg. Anlægget skal udformes under hensyn til bebyggelsen og
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3.3 Arealanvendelse, område B1
Området må kun anvendes til:
* Boliger
Ny bebyggelse langs Mellem Broerne skal anvendes til boligformål. Aalborg Kommune kan dog
tillade at der kan indrettes mindre butikker, mindre
værkstedsvirksomhed, restauranter samt private og
offentlige servicefunktioner som er publikumsorienterede og kan indpasses i bebyggelsesstrukturen og
som i øvrigt passer ind i det miljø som ønskes skabt
på havnefronten.
3.4 Arealanvendelse, område B2
Området må kun anvendes til:
* Butikker #)
* Butikker med værksted ##)
* Kontorer
* Service
* Kulturelle formål
* Fritidsformål
* Undervisning
#) Butiksarealet må ikke overstige 200 m2 pr. butik.
##) I stueetagen ud mod torvet og havnepromenaden
kan der indrettes håndværk og anden virksomhed
som naturligt kan indpasses i området og som er
publikumsorienteret.
3.5 Arealanvendelse, område C
Området må kun anvendes til:
* Bypark
Området må kun anvendes til offentlige formål:
bypark, vej, parkering og rekreative anvendelser.
3.6 Arealanvendelse, område D
Området må kun anvendes til:
* Havnepromenade

opføres eller indrettes bygninger til klubformål,
butikker, restauranter, offentlige formål eller lignende, der har en naturlig tilknytning til havnefronten.
3.7 Arealanvendelse, område E
Området må kun anvendes til:
* Lystbådehavn
Området må kun anvendes til offentlige formål:
lystbådehavn, herunder kajanlæg, anløbspladser samt
øvrige anlæg til lystbådehavnen. Anlæg skal være
foreneligt med besejlingsmæssige hensyn.
3.7 Arealanvendelse, område F
Området må kun anvendes til:
* Brolanding #)
* Kulturelle formål ##)
* Fritidsformål ###)
* Rekreative formål
#) Herunder adgangsarealer og parkering.
##) Herunder kun kulturformidling, medborgerhus
eller forsamlingshus.
###) Herunder kun klub/forening.

4. Udstykning
Udstykning kan kun finde sted på baggrund af en af
Aalborg Kommune godkendt udstykningsplan.
Opholds- og fællesarealer må ikke udstykkes, men
skal deklareres til den eller de grundejere (ejerlav)
der stiftes i området.

Området må kun anvendes til formål med tilknytning til havnen. Der må inden for området kun
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5.1 Placering og omfang, fællesbestemmelser
For at sikre et bymæssigt miljø i gaderne, mod
brolandingen og langs fjorden fastlægger lokalplanen byggelinier, etagehøjder og byggefelter som
vist på lokalplanens Bilag 2.
Etagehøjder er angivet med tal, der viser de maksimale etagehøjder. Aalborg Kommune kan forlange
at den viste etagehøjde tillige er minimum.
Byggelinier. Er angivet som fuldt optrukne linier.
Byggefelter. De skraverede byggefelter angiver bebyggelsens maksimale udstrækning på grunden.

Maks. højde på
påbygning

5. Bebyggelsens placering og omfang

M
2,5 i n .
0m

M
af aks
f a c bag . 60
%
læ ade ng n
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M
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.
ks
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Fig. 2. Påbygninger kan udføres med henblik på at gøre
boligerne tidssvarende med fx wc/bad/køkken.

De på Bilag 2 viste passager skal respekteres.

Påbygningen kan ikke gives en større højde end den
bygning, den påbygges, målt fra terræn til taggesims.

5.2 Placering og omfang, område A
Bebyggelsen langs Vesterbrogade, Strandgade og
Mellem Broerne skal udføres som sluttet randbebyggelse og med en bygningsdybde på højst 10
meter, dog under forudsætning af at den kan tilpasses den øvrige bebyggelse, og med mulighed for at
der kan opføres mindre påbygninger jf. pkt. 5.3.

Påbygninger kan maksimalt gives en dybde på 1,80
m ud fra randbebyggelsen som er vist på Bilag 2, og
en længde på maksimalt 50% af bagfacadens længde.
Påbygninger skal endvidere holdes 2,50 m fra naboskel.

Vesterbrogade 6, Solgården, er fritliggende i forhold til den øvrige bebyggelse.
Langs Vesterbrogade, Strandgade og Mellem Broerne skal bygningshøjden tilpasses gaden og nabobebyggelsen i hvert enkelt tilfælde.
5.3 Påbygning, område A
Mindre påbygninger kan opføres på eksisterende
bygningsfacader, se Fig. 2.
Påbygninger kan opføres med henblik på at gøre
boligerne tidssvarende fx i forbindelse med etablering af eget wc/bad/køkken.
Påbygningen skal opføres i materialer, der harmonerer med den bygning, den påbygges.
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Opførelsen kan ske uanset bygningsreglementets
bestemmelser i kap. 3.1.3. stk. 2 om bebyggelsens
højde i forhold til naboskel og sti, og uanset bestemmelserne i lokalplanens pkt. 5.2 om bygningsdybde.
5.4 Placering og omfang, område B
Ny bebyggelse skal opføres inden for byggefelterne
vist på Bilag 2. Langs havnefronten skal bebyggelse
opføres som længehuse med gavl mod Mellem
Broerne.
Inden for området må bebyggelse ikke opføres med
mere end 3½ etager og højden må ikke overstige 15
m, målt fra naturligt terræn. Gesimshøjden skal
tilpasses "Royal".
Sokkelkote på ny bebyggelse skal minimum være
+1,55 m DNN.
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5.5 Placering og omfang, område C
Området må ikke bebygges.
5.6 Placering og omfang. område D
Bebyggelse må opføres med udgangspunkt i byggelinien og principielt som vist på Bilag 4. Bebyggelse
kræver i hvert tilfælde godkendelse af Aalborg
Kommune.
Inden for området må bebyggelse ikke opføres med
mere end én etage.
Der vil blive stillet særlige krav til materialevalget
og udformningen.
5.7 Placering og omfang, område E
Området må ikke bebygges.
5.8 Placering og omfang, område F
Området må ikke bebygges ud over mindre enkeltbygninger til områdets drift eller tekniske forsyning. Der vil blive stillet særlige krav til materialevalg, udformning og indpasning på arealet.

Glaspartier skal fremtræde transparente og må ikke
uden Aalborg Kommunes tilladelse udføres med
toning eller spejlvirkning.
Facadeudstyr. Skiltning, reklamering og facadebelysning samt opsætning af markiser, solafskærmninger og andet facadeudstyr må ikke finde sted
uden Aalborg Kommunes godkendelse og skal udformes således, at der efter kommunens skøn opnås
en god helhedsvirkning i forhold til bebyggelsens
arkitektoniske udtryk.
6.2 Bebyggelsens udseende, område B
Bebyggelsen skal opføres på grundlag af en samlet
bebyggelsesplan for området.
Facader mod vej og havnepromenade skal fortrinsvis udføres som blank mur i gule teglsten. Karnapper og altaner mv. skal udformes således at de indgår
som en integreret del af bygningskroppen.
Facader mod interne veje og gårdrum kan udformes
med fortrinsvis lette facadepartier af glas, metal, træ
mv. med henblik på at skabe en god visuel sammenhæng mellem boliger og friarealer.

6. Bebyggelsens udseende
6.1 Bebyggelsens udseende, hele området
Bygningernes materialer, udformning, farve og øvrige ydre fremtræden skal skabe en god helhedsvirkning sammen med omgivelserne og give de forskellige afsnit af bebyggelsen et fællespræg og en arkitektonisk tilfredsstillende fremtræden. Eksisterende
bebyggelse må ikke ændres uden Aalborg Kommunes tilladelse.
Bygningsoverflader skal fremstå i naturlige, genanvendelige materialer, såsom tegl, natursten, træ,
metal, beton og glas.
Butiksfacader skal fremstå med udstillingsvinduer,
som ikke må blændes ved tilklæbning eller lignende, således de får karakter af facadebeklædning.
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Tages udformning skal godkendes af Aalborg Kommune og skal efter kommunens skøn medvirke til at
opnå det tilsigtede fællespræg inden for lokalplanens
område. Tage må ikke udføres med saddeltag.
Udnyttede tagetager kan udformes som tilbagerykket etage.
6.3 Bevaringsværdige bygninger
Funkisbebyggelsen langs Vesterbrogade og palæbygningen "Royal" må ikke nedrives, ombygges
eller på anden måde ændres uden Aalborg Kommunes tilladelse. Bestemmelserne omfatter også vedligeholdelses- og moderniseringsarbejder som fx
skalmuring, udskiftning af tagbelægning, vinduer,
udvendige døre, tagrender og maling af facader.
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Facader i blank mur må ikke overfladebehandles.
Bygningsdetaljer som gesimser, bånd og anden
facadeudsmykning skal bevares.
Bevaringsværdig bebyggelse er vist på Bilag 3.

7. Ubebyggede arealer
Der udlægges et privat fælles friareal, der omfatter
arealet langs banen og de åbne kig mellem bebyggelsen, med en beliggenhed som vist på Bilag 3.

9. Tekniske anlæg
9.1 Ledninger i jord
Elledninger, telefon- og TV-kabler og lignende må
kun udføres som jordkabler.
9.2 Antenneanlæg
Der må ikke opsættes individuelle, udvendige antenneanlæg på bygningsfacader, tage, hegnsmure og
lignende.

På det private fælles friareal må der ikke opføres
plankeværker, skure eller bygninger, der virker hindrende for områdets fælles udnyttelse.

9.3 Ledningstracé for fjernvarmeledning
Ledningstracéet, der er udlagt i en bredde af 3 m
centreret over ledningsføringen, skal respekteres
ved fremtidige anlægsarbejder og byggeri. Ledningstracéet er vist på Bilag 2.

Arealer til ophold skal mindst udgøre 30% af boligarealet og 15% af erhvervsarealer.

10. Miljø

Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende.

10.1 Virksomheder m.m.
Inden for lokalplanens område må kun etableres
virksomheder inden for miljøklasse 1-2, se skemaet
Erhvervskategorier, Bilag A.

8. Veje, stier og parkering
8.1 Veje og stier
Der udlægges areal til forlængelse af Nygade til
Mellem Broerne, vejen a-b som vist på Bilag 3.
Der sikres endvidere areal til interne adgangs- og
parkeringsarealer med en principiel placering som
vist på Bilag 3.
8.2 Parkering
Der udlægges areal til parkering i overenstemmelse
med Aalborg Kommunes parkeringsnorm, se Bilag F.

De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges som vejledende grundlag ved lokalisering af virksomheder.
10.2 Trafikstøj
Ved ny bebyggelse og ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres, at det konstante udendørs
støjniveau, som trafikstøj påfører bebyggelsen og
opholdsarealerne, ikke overstiger Miljøstyrelsens
til enhver tid gældende grænseværdier for trafikstøj.
Gældende vejledning: Støjniveauet må ikke overstige 30 dB(A) i beboelsesrum og 35 dB(A) i kontorer og lignende.
Støjniveauet fra trafikken må ikke overstige 55db(A)
på boligers udendørs opholdsarealer og 60 dB(A) på
kontorenes udendørs opholdsarealer.
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10.3 Støj fra erhverv m.v.
Ved nybyggeri og ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres, at bygningstransmitteret støj
fra erhverv, institutioner m.m. til boliger ikke overstiger 30 dB(A) fra kl. 07.00 til kl. 22.00 og 25 dB(A)
fra kl. 22.00 til kl. 07.00 målt i boligen. Maksimalværdien af støjniveauet må ikke overstige 40 dB(A)
fra kl. 22.00 til kl. 07.00, målt i boligen.
Ved nybyggeri og ændring af eksisterende bebyggelse skal det sikres, at bygningstransmitteret støj
fra en erhvervsenhed til en anden i samme bygning,
målt indendørs, ikke overstiger 40 dB(A).
Det skal sikres, at en virksomheds ventilations- og

? køleanlæg ikke har et højere støjniveau i hele døgnet
?

end 40 dB(A) målt udendørs i naboskel og 25 dB(A)
målt indendørs i andre ejendomme eller lejemål.
Bygningsnedrivning eller andre støjfrembringende
bygningsarbejder er midlertidige aktiviteter, der er
omfattet af miljølovgivningen. I forbindelse med
tilladelsen til nedrivnings- og renoveringsarbejder
kan der blive stillet krav til de foranstaltninger, der
skal foretages til forebyggelse eller afhjælpning af
forurening eller gener for omgivelserne.

12. Betingelser for, at ny bebyggelse må
tages i brug
12.1 Tilslutning til fjernvarmeforsyning
Ny og ændret bebyggelse må ikke tages i brug før
bebyggelsen er tilsluttet Nørresundby fjernvarmeforsyning.
12.2 Område B, fællesanlæg
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er
etableret fællesanlæg for området: veje, parkering
og friarealer, eller der er truffet særlig aftale med
Aalborg Kommune om etableringen.
12.3 Anlægsarbejder i Limfjorden
Der må ikke foretages anlægsarbejder i Limfjorden,
før der er opnået tilladelse hertil fra Trafikministeriet
(kystinspektoratet), om inddæmning og opfyldning
af vandarealer.
12.4 Dokumentation for støjniveau
Ny og ændret bebyggelse må ikke tages i brug før det
ved lydmålinger eller beregninger er dokumenteret,
at støjniveauet ikke overstiger de i §10, pkt. 1 og 2
beskrevne.

10.4 Miljøhensyn i byomdannelsen
Ny bebyggelse eller ændring af eksisterende bebyggelse der sker med offentlig støtte, skal til enhver tid
følge Aalborg Kommunes retningslinier for miljøstyret byfornyelse. Nuværende retningslinier er udarbejdet i 1997 og kan fås ved henvendelse til
Aalborg Kommune.

11. Grundejerforening
11.1 Ejerlav
I forbindelse med en kommende byfornyelsesbeslutning skal der stiftes et ejerlav, der skal varetage drift, vedligeholdelse og renholdelse af private
fællesarealer.
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Retsvirkninger
Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort må der hverken retligt eller faktisk etableres
forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der gives dispensation.
Det betyder bl.a. at den hidtidige lovlige brug af ejendommene kan fortsætte, hvorimod fx ændret brug,
bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen.
Byrådet kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke strider mod planens principper. Mere væsentlige
afvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokalplan.
Lokalplanen fortrænger private byggeservitutter, der strider mod planen.
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen kan byrådet ekspropriere.
Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål, ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan
ejeren kræve, at kommunen overtager den.
Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan han kræve, at kommunen overtager den.

Vedtagelse
Lokalplan 12-045 er endeligt vedtaget af Aalborg Byråd den

Henning G. Jensen
borgmester

Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den
fra hvilken dato planen har retsvirkning.

Rie Malling
planlægger
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Erhvervskategorier: Bilag A
Lokalplan 12-045
Nørresundby Havnefront
Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande
Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor
klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7
den mest miljøbelastende.
Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun
påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således
kan integreres med boliger.
Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun
påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne
indplaceres i områder, hvor der også findes boliger.
Klasse 3 omfatter 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 omfatter virksomheder og anlæg, som er
noget belastende for omgivelserne, og derfor som
hovedregel bør placeres i industriområder.
Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er
ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder.
Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er
meget belastende for omgivelserne, og derfor skal
placeres i større industriområder, så den ønskede
afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer
kan opnås.
Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er
særligt belastende for omgivelserne, og derfor som
hovedregel skal placeres i områder, indrettet til
særligt miljøbelastende virksomhed (normalt
kommuneplanens M-områder).
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Herudover findes der en række virksomheder og
anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor
afstanden til boligområder skal være større end 500
meter. Som eksempel kan nævnes særligt risikobetonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende.
Der opereres med følgende minimumsafstandskrav:
Klasse 1
0 meter (i forhold til boliger)
Klasse 2
20 meter (i forhold til boliger)
Klasse 3
50 meter (i forhold til boliger)
Klasse 4
100 meter (i forhold til boliger)
Klasse 5
150 meter (i forhold til boliger)
Klasse 6
300 meter (i forhold til boliger)
Klasse 7
500 meter (i forhold til boliger)
Der kan forekomme situationer, der berettiger virksomheder til en anden miljøklassificering, end angivet i skemaet "Erhvervskategorier" på de følgende
sider. Fx hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsende foranstaltninger udover det, der er
normalt i forhold til gængse forureningsbegrænsende
produktionsmetoder. I så fald kan en lavere klassificering accepteres, d.v.s. en kortere nødvendig afstand i forhold til forureningsfølsomme formål som
f.eks. boliger. Omvendt kan det være nødvendigt at
klassificere en virksomhed højere end forudsat, hvis
virksomheden forurener udover, hvad der er normalt for den pågældende virksomhedstype.
Der er altså ikke tale om afstandskrav, der skal
overholdes. Men hvis afstanden tillades kortere end
den, der fremgår af skemaet på de følgende sider, må
det ske ud fra en konkret vurdering af den enkelte
virksomheds forureningsbelastning på både kort og
langt sigt.
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Bilag A: Erhvervskategorier
Lokalplan 12-045
Nørresundby Havnefront
Anvendelse

Eksempler på virksomhedstyper

Butikker

Dagligvarebutik
Lavprisvarehus
Supermarked
Udvalgsvarebutik

1-3
1-4
1-3
1-3

Butikker med værksted

Guld/sølvsmedie o.l.
Møbelpolstrer o.l.
Pottemager o.l.
Reparation af A.V.-udstyr o.l.
Skomager, skrædder o.l.
Urmager o.l.

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

Hotel/restaurant

Bar
Hotel
Restauration o.l.

1-3
1-3
1-3

Klinikker

Kiropraktor
Læge, tandlæge o.l.
Terapi

1
1
1

Kontorer

Administration
Advokat, revisor o.l.
Arkitekt, ingeniør o.l.
Datarådgivning

1
1
1
1

Service

Bedemand o.l.
Ejendommægler o.l.
Frisør o.l.
Pengeinstitut
Post- og telegrafvæsen
Rejse-, turist- , billetbureau o.l.
Små vaskerier/renserier o.l.
Solcenter

1
1
1-3
1
1
1
2-3
1-2

Trykkerier

Bogbinderi
Fotografisk virksomhed
Trykkerivirksomhed o.l.

2-3
2-3
2-5

Kulturelle formål

Bibliotek
Biograf
Kirke/menighedshus
Kulturformidling o.l.
Medborgerhus
Museum/udstilling/galleri
Musiklokale
Teater

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
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Miljøklasse

Bemærkninger
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Erhvervskategorier: Bilag A
Lokalplan 12-045
Nørresundby Havnefront
Anvendelse

Eksempler på virksomhedstyper

Fritidsformål

Forlystelse/underholdning
Klub/forening
Sport

1-5
1-5
1-5

Undervisning

Forskning
Gymnasium
Højere uddannelse
Kursus/konference
Skole

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

Institutioner

Børneinstitution
Kollegie
Ungdoms/ældrebolig
Ældreinstitution

1-3
1-2
1-2
1-2

Rekreative formål

Grønne områder
Parker
Torve, pladser o.l.

Tekniske anlæg

Antenneanlæg (små)
Beskyttelsesrum
Parkeringshus
P-pladser
Pumpestation o.l.
Transformere (små)

Engroshandel o.l.
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Engroshandel
Lagervirksomhed

Miljøklasse

1-4
1-3
1-4

Bemærkninger

Det forudsættes, at anlæggene
kan indpasses på en harmonisk
måde.

2-6
2-6
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Støj fra erhverv: Bilag B
Lokalplan 12-045
Nørresundby Havnefront
Vejledende grænseværdier for støjbelastning - målt udendørs - fra den enkelte virksomhed, anlæg eller indretning.
Der er grænseværdier både for det område, hvori virksomheden, anlægget eller indretningen ligger og for omliggende
områder.
Arealanvendelse

Det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A)
Mandag - fredag
07.00 - 18.00
Lørdag
07.00 - 14.00

Mandag - fredag
18.00 - 22.00
Lørdag
14.00 - 22.00
Søn- og helligdage
07.00 - 22.00

70

70

70

Erhvervsområder for industri m.m. (I-områder)

60

60

60

Erhvervsområder for let industri m.m. (H-områder)

60

60

60

Områder for boliger og erhverv (D-områder)

55

45

40 (55)

Centerområder (C-områder)

55

45

40 (55)

Etageboligområder og institutionsområder

50

45

40 (55)

Boligområder for åben og lav boligbebyggelse og særlig
støjfølsomme institutioner (hospitaler, plejehjem m.v.)

45

40

35 (50)

Sommerhusområder, offentligt tilgængelige rekreative
områder og særlige naturområder

40

35

35 (50)

Erhvervsområder for særlige virksomheder (M-områder)
Erhvervsområder for industri m.m. (I-områder), men
kun i de tilfælde, hvor rammebestemmelserne åbner
mulighed for støjniveau på 70 dB(A)

Øvrige rekreative områder

Alle dage
22.00 - 07.00
(Maksimalværdier
om natten er
anført i parantes)

Se bemærkninger nedenfor

Der henvises til den til enhver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen om Ekstern støj fra virksomheder.

Øvrige rekreative områder
Områder, hvor der på grund af anvendelsen (f.eks. områder til
kortvarigt ophold, idrætsanlæg, stier m.v.) og beliggenheden
(f.eks. grønne kiler mellem erhvervsområder), kan fastsættes
højere vejledende støjgrænser end for de områder, der betegnes "Offentligt tilgængelige rekreative områder". Ved fastsættelse af vejledende støjgrænser foretages der en konkret
vurdering for hvert enkelt område.
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Støj fra trafik: Bilag C
Lokalplan 12-045
Nørresundby Havnefront
Støj fra vejtrafik
Støjen fra vejtrafik afhænger af antallet af biler, disses hastighed og andelen af tunge køretøjer. Ved registrering af vejtrafikstøj anvendes en gennemsnitsværdi af støjens variation
i et døgn.
Under normale omstændigheder skal årsdøgntrafikken være
på mellem 1.000 og 1.500 biler, før støjniveauet overstiger de
55 dB(A), der er grænsen for støjfølsomme formål, fx boliger.
Eksisterende og planlagte veje
Arealer langs eksisterende og planlagte veje må ikke anvendes til støjfølsomme formål, hvor trafikstøjen overstiger de
grænseværdier, der er angivet i Skema 1.
Nye veje og varige trafikomlægninger
Ved anlæg af nye veje og ved varige trafikomlægninger, som
giver øget trafik på eksisterende veje, skal følgende støjniveauer søges overholdt på arealer udlagt til støjfølsomme
formål:
Nuværende udendørs
vejtrafikstøjniveau:

Fremtidigt udendørs
vejtrafikstøjniveau:

under 55 dB(A)
55 - 65 dB(A)
over 65 dB(A)

max. 55 dB(A)
max. 65 dB(A)
max. nuværende niveau

Særlige regler for midtbyen
For at fastholde midtbyens blandede bymæssige anvendelse
kan der indpasses støjfølsomme anvendelser på arealer med
støjniveauer som angivet i Skema 2, såfremt
- det ikke er muligt at anvende arealerne til ikke støjfølsomme formål,
- antallet af støjramte boliger søges minimeret,
- mindst en facade er belastet med mindre end 55 dB(A) og
sove- og opholdsrum orienteres mod denne facade,
- de primære opholdsarealer maksimalt belastes med 55
dB(A).

Anvendelse

Udendørs Indendørs
støjniveau støjniveau

Rekreative områder i det
åbne land:
- sommerhusområder
- grønne områder og
campingpladser

50 dB(A)

Rekreative områder i/nær
byområder:
- bydelsparker, kolonihaver,
nyttehaver og turistcampingpladser

55 dB(A)

Boligområder:
- boligbebyggelse
- daginstitutioner mv.
- opholdsarealer

55 dB(A)
55 dB(A)
55 dB(A)

30 dB(A)
35 dB(A)

Offentlige formål
- hospitaler
- uddannelsesinstitutioner mv.

55 dB(A)
55 dB(A)

30 dB(A)
35 dB(A)

Liberale erhverv mv.
- hoteller
- kontorer mv.

60 dB(A)
60 dB(A)

30 dB(A)
35 dB(A)

50 dB(A)

30 dB(A)

Skema 1: Grænseværdier for vejtrafikstøj.

Anvendelse

Udendørs Indendørs
støjniveau støjniveau

Rekreative områder i/nær
byområder:
- nyttehaver og turistcampingpladser

65 dB(A)

Boligområder:
- boligbebyggelse
- daginstitutioner mv.

65 dB(A)
65 dB(A)

30 dB(A)
35 dB(A)

Liberale erhverv mv.
- hoteller
- kontorer mv.

70 dB(A)
70 dB(A)

30 dB(A)
35 dB(A)

Skema 2: Grænseværdier for vejtrafikstøj i midtbyen.
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Bilag C: Støj fra trafik
Lokalplan 12-045
Nørresundby Havnefront
Støj og vibrationer fra jernbaner
Arealer langs eksisterende jernbanestrækninger må ikke anvendes til nye støjfølsomme formål, hvor støj fra jernbanetrafikken overstiger de grænseværdier, der er angivet i Skema
3, eller hvor vibrationsniveauet overstiger 75 dB (KB-vægtet
accelerationsniveau).
Miljøstyrelsen har beregnet mindsteafstande, der skal overholdes for at undgå vibrationer i husene og for at opnå et
passende lavt støjniveau fra forbikørende tog. Afstandene er
beregnet ud fra en samlet vurdering af støj og vibrationer:
- syd for Aalborg Banegård 90 m
- nord for Aalborg Banegård 50 m
Afstandene er beregnet på baggrund af trafikoplysninger for
de enkelte jernbanestrækninger. Forskellen på afstanden syd
og nord for Aalborg Banegård skyldes, at støjniveauet syd for
er højere på grund af større og tungere trafik. Vibrationsniveauet kan i alle tilfælde forventes overholdt ved en afstand
på 50 m.
Støjniveauet - men ikke vibrationerne - kan dæmpes ved at
opføre afskærmning mellem jernbanen og bebyggelsen. Ved
ønske om byggeri tættere på en jernbane end 50 m bør det ved
målinger*) på stedet eftervises, om en grænseværdi for vibrationsniveauet på 75 dB kan forventes overholdt.
Ved boligbebyggelse, daginstitutioner og hospitaler skal de
nævnte minimumsafstande dog altid overholdes.
*) Vibrationsniveauet kan kun bestemmes ved målinger, da
der ikke findes en beregningsmetode, der tager hensyn til de
lokale forskelle.
Nye jernbaner eller udvidelse af eksisterende
Ved anlæg af nye jernbaner eller væsentlige omlægninger/
udvidelser af trafikken på eksisterende strækninger, skal
mulighederne for reduktion af støjbelastningen vurderes.

Flystøj
Der kan ikke udlægges arealer til nye støjfølsomme formål,
hvor flystøjen overstiger grænseværdierne angivet i Skema 4.
Konsekvensområdet for Aalborg Lufthavn/Flyvestation med
en afgrænsning på 55 dB er vist i regionplanen.

Vejledninger
For uddybning af reglerne for trafikstøj henvises der til de til
enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen om trafikstøj, pt.: Nr. 3/1984 Trafikstøj i boligområder
Nr. 1/1997 Støj og vibrationer fra jernbaner
Nr. 5/1994 Støj fra flyvepladser
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Anvendelse

Udendørs Indendørs
støjniveau støjniveau

Rekreative områder i det
åbne land:
- sommerhusområder
- campingpladser

55 dB(A)
55 dB(A)

Rekreative områder i/nær
byområder:
- bydelsparker, kolonihaver,
nyttehaver og turistcampingpladser

60 dB(A)

Boligområder:
- boligbebyggelse
- daginstitutioner mv.
- opholdsarealer

60 dB(A)
60 dB(A)
60 dB(A)

30 dB(A)
35 dB(A)

Offentlige formål
- hospitaler
- uddannelsesinstitutioner mv.

60 dB(A)
60 dB(A)

30 dB(A)
35 dB(A)

Liberale erhverv mv.
- hoteller
- kontorer mv.

65 dB(A)
65 dB(A)

30 dB(A)
35 dB(A)

30 dB(A)

Skema 3: Grænseværdier for støj fra jernbaner.

Anvendelse

Udendørs Indendørs
støjniveau støjniveau

Rekreative områder med
overnatning:
- sommerhuse
- kolonihaver, campingpladser o.l.

50 dB(A)

Andre rekreative områder
uden overnatning:

55 dB(A)

Boligområder og støjfølsomme
bygninger til offentlige formål:
- boliger, hospitaler,
plejehjem o.l.
- uddannelssesinstitutioner mv.

55 dB(A)
55 dB(A)

Spredt bebyggelse
i det åbne land:

60 dB(A)

Liberale erhverv mv.
- hoteller o.l.
- kontorer mv.

60 dB(A)
60 dB(A)

50 dB(A)

30 dB(A)

30 dB(A)
35 dB(A)

30 dB(A)
35 dB(A)

Skema 4: Grænseværdier for flystøj.
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Parkeringsnormer: Bilag F
Lokalplan 12-045
Nørresundby Havnefront

P

På den enkelte ejendom skal der udlægges tilstrækkeligt parkeringsareal til brug for ejenommens anvendelse efter følgende
vejledende P-normer:
BEBYGGELSENS ART

P-NORMER: • Vestbyen
• Aalborg midtby
• Ø-gadekvarteret
• Nørresundby midtby

P-NORMER: • Den øvrige del af
kommunen

Boligbyggeri:
Boliger

½ P-plads pr. bolig

Fritliggende enfamiliehuse

2 P-pladser pr. hus

Rækkehuse, dobbelthuse og lign.

1½ P-plads pr. hus/lejlighed.
P-pladser kan etableres i fælles P-anlæg

Etagehuse

1½ P-plads pr. bolig

Ungdomsboliger, kollegier, enkeltværelser

1 P-plads pr. 4 boligenheder

1 P-plads pr. 4 boligenheder

Plejehjem, ældreboliger m.v.

Såfremt indretning og benyttelse kan sidestilles med almindelige boliger, er det de
almindelige krav til boliger, der er gældende. I andre tilfælde beregnes 1 P-plads for
hver fjerde bolig samt de nødvendige pladser til personale og gæster.

Erhvervsbyggeri:
Kontor-, fabriks- og værkstedsbygninger

1 P-plads pr. 100 m2

1 P-plads pr. 50 m2 etageareal
(excl. garageareal)

Lagerbygninger

1 P-plads pr. 100 m2

1 P-plads pr. 100 m2

Servicestationer

10 P-pladser

10 P-pladser

Hoteller

1 P-plads pr. 4 værelser

1 P-plads pr. 2 værelser

Restaurationer og lignende

1 P-plads pr. 20 siddepladser

1 P-plads pr. 10 siddepladser

2

Supermarkeder/discountbutikker/større
udvalgsvarebutikker

1 P-plads pr. 25 m salgsareal samt
1 P-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal iøvrigt

1 P-plads pr. 25 m2 salgsareal samt
1 P-plads pr. 50m2 bruttoetageareal iøvrigt

Øvrige butikker

1 P-plads pr. 100 m2

1 P-plads pr. 50 m2

Andre erhvervsejendomme:

Fastsættes efter byrådets individuelle vurdering af antal ansatte samt kunder.

Blandet bolig og erhverv:

Fastsættes som summen af kravet til de enkelte funktioner.

Andet byggeri:
Teatre, biografer og lign.

1 P-plads pr. 8 siddepladser

1 P-plads pr. 8 siddepladser

Idrætshaller

1 P-plads pr. 10 personer som hallen må
rumme

1 P-plads pr. 10 personer som hallen må
rumme (dog mindst 20 pladser)

Sportsanlæg

1 P-plads pr. 5 siddepladser

1 P-plads pr. 5 siddepladser

Sygehuse

1 P-.plads pr. 125 m2 etageareal

1 P-plads pr. 125 m2 etageareal

Skoler

1 P-plads pr. 2 ansatte samt
1 P-plads pr. 8 elever over 18 år

1 P-plads pr. 2 ansatte samt
1 P-plads pr. 4 elever over 18 år

Daginstitutioner

2 P-pladser pr. 20 normerede pladser

4 P-pladser pr. 20 normerede pladser

Såfremt en type byggeri, der ikke er nævnt i listen, ønskes opført, fastsætter byrådet i hvert enkelt tilfælde kravet til antal parkeringspladser under hensyntagen til den konkrete anvendelse.

Juni 2001

35

Matrikelkort: Bilag 1
Lokalplan 12-045
Nørresundby Havnefront

Nord

SIGNATURER:
LOKALPLANGRÆNSE
OMRÅDEGRÆNSE
AREAL DER OVERFØRES TIL BYZONE

AALBORG KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING
Ejerlav: Nørresundby Bygrunde

DATO: 01.06.2001

MÅL: 1:2000

Byggemuligheder: Bilag 2
Lokalplan 12-045
Nørresundby Havnefront

Nord

SIGNATURER:
LOKALPLANGRÆNSE
OMRÅDEGRÆNSE
FJERNVARMELEDNING, 3 M SERVITUTAREAL
KLOAKLEDNING, 4 M SERVITUTAREAL
BYGGEMULIGHED
BYGGELINIE
ETAGEHØJDER

AALBORG KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

PASSAGE

DATO: 01.06.2001

MÅL: 1:2000

Bevaring, friarealer m.m.: Bilag 3
Lokalplan 12-045
Nørresundby Havnefront

Nord

SIGNATURER:
LOKALPLANGRÆNSE
OMRÅDEGRÆNSE
SIGTELINIER
BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER
NYE BYGNINGER
FÆLLES FRIAREALER OG BYPARK
ADGANGS- OG PARKERINGSAREALER
PASSAGE

AALBORG KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING
DATO: 01.06.2001

MÅL: 1:2000

Illustrationsplan: Bilag 4
Lokalplan 12-045
rd
No

Nørresundby Havnefront

AALBORG KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING
DATO: 31.08.2000

MÅL: ca. 1:1500

12-045

Oversigtskort
Lokalplan 12-045
Nørresundby Havnefront

Nord

1:8000

Aalborg Kommune

