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Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, 
planen gør det muligt at udnytte området på.

Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser 
for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, byg- 
ningers udseende, veje og stiers forløb m.v.

Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalpla-
nen forholder sig til kommuneplanen og anden 
planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig 
f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk 
forsyning m.v.

Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger 
forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når 
lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt  
supplerer lokalplanens bestemmelser.
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LOKALPLANENS INDHOLD 
Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt pla-
nens hovedtræk. 
 
Eksisterende forhold 
 
Denne lokalplan gælder for et område beliggende på Katrinebjerg i den nordlige del 
af Aarhus. Området omfatter et område, der afgrænses af Helsingforsgade mod 
nord, af Åbogade mod vest, af Paludan Müllers Vej mod syd og af Finlandsgade 
med øst.  
 
Lokalplanområdet omfatter Storcenter Nord. Området er principielt fuldt udbygget 
og i anvendelse til storcenter med tilhørende p-pladser og vareindleveringer. 
 
Lokalplanområdet, der er ca. 3,2 ha stort, ligger i byzone og er ved planens udar-
bejdelse privat ejet. På matrikelkortet på side 22 er vist ejer- og zoneforhold. Lokal-
planområdet er omfattet af lokalplan nr. 651 fra 2003, som fastlægger nogle for-
holdsvist stramme bygningsregulerende bestemmelser, herunder fastlæggelse af to 
byggefelter, hvor al ny bebyggelse skal ske, hvilket begrænser centrets muligheder 
for opdateringer og omdannelser for at imødekomme det konstante behov for at 
følge med aktuelle behov og trends.  
 
Beskrivelse af området 
 
Lokalplanområdet er bebygget med Storcenter Nord, som er udvidet af flere gange, 
og som udgør et af Aarhus’ store indkøbscentre. Storcenter Nord er indrettet med 
parkering på taget og i en p-kælder. Et typisk storcenter, som bedst opleves indefra.  
 

  
Storcenter Nord set fra sydøst og øst 
 
Katrinebjerg er i forandring fra at have været et erhvervsområde, som udviklede sig 
uden for Ringgaden til at udgøre et vigtigt videnscenter for bl.a. Aarhus Universitet 
og IT-virksomheder. Ligeledes er der store byomdannelsesprojekter i gang nord og 
vest for lokalplanområdet. Syd for Storcenter Nord, på modsatte side af Paludan 
Müllers Vej, ligger der et stort boligområde med etageejendomme, ligesom Katrine-
bjerg i stigende grad tilføres studieboliger til områdets studerende.  
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Helhedsplan for området nord for Storcenter Nord - Illustration fra lokalplan nr. 1052. 
 
Planens baggrund og mål 
 
Baggrund 

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af Storcenter Nords og Salling Groups ønsker 
om at ombygge og udvide Storcenter Nord med en biograf, erhverv og boliger. Om-
bygningen og udvidelsen er ikke mulig i henhold til gældende lokalplan 651, hvilket 
nødvendiggør udarbejdelsen af en ny lokalplan. 

Mål  

Ved udvidelse og ombygning af Storcenter Nord er det et mål, at bebyggelsen skal 
være med til at løfte kvaliteten af det omgivende bymiljø. Derfor fastlægges der 
principper for udformning af bebyggelsen, som kan være med til at understøtte dette 
– bl.a. ved bestemmelser om variation af bebyggelsen.    
 
Der er flere ting, der gør en god by - en stor del er det liv, der leves i den. For at give 
de bedste betingelser, er der nogle enkelte tiltag, der kan etableres. Bl.a. er det 
vigtigt, at opholdsarealer klart signalerer om de er offentlige, private eller semipri-
vate, ligesom det er vigtigt med overgangszoner mellem bygningen og det offentlige 
rum – en kantzone til ophold, udstilling, cykelparkering og ankomstarealer.  
 
En anden måde at sikre liv i gaden er at placere indgangsdøre ud til gaden i stedet 
for at gemme dem i porte og gårdrum.  
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Nedenfor følger et katalog over tiltag, der sammen og hver for sig er med til at styrke 
bymiljøet. Projektet, som ønskes opført, er udformet efter disse principper, og lokal-
planen implementerer principperne i bestemmelserne. 
  
Skab variation i bygningshøjder og facadeudtryk  
Der ønskes et varieret udtryk i bebyggelsen, så der skabes et mangfoldigt gadebil-
lede, som understøtter ønsket om et nyt Katrinebjerg af en høj bymæssig kvalitet.  
 
Derfor opbrydes facaderne mod Finlandsgade og Helsingforsgade i en række min-
dre bygningsvolumener. Ligesom i den tætte by i det øvrige Aarhus dannes kar-
reen gennem en række volumener, der sættes ved siden af hinanden. Gennem 
mindre forskydninger i facadelinjen og etageantallet opnås der således et levende 
og varieret udtryk. Også facaden langs Åbogade gives en bearbejdning med be-
grønnede partier, trappetårne med lameller i gyldent metal samt partier med 
trælammeller. 

 
Variation af bygningshøjder og facadeudtryk 
 
Orienter indgange mod gaderum 
Indgange placeres mod gaderum for at aktivere byrummet og skabe lokale møde-
steder inden for de forskellige bebyggelser. Tydelige indgangspartier i stueplan 
medvirker til ”her bor jeg” kvaliteter for den enkelte beboer. Både nye og eksiste-
rende indgangspartier til Storcenter Nord gives en bearbejdning, så de står klart 
frem og bliver en naturlig del af bebyggelsen. Samtidig etableres der indgange til 
boligerne både fra gadeniveau og fra opholdsdækket over centret.  
 

 
Indgange til centret og boligerne orienteres mod gaderum 
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Skab oplevelser i stueetagerne 
Offentlige og udadvendte funktioner i stueetagerne skaber liv i gaderummet og 
trygge adgangsforhold for beboerne. Derfor bearbejdes den nye bebyggelse med 
forskelligartethed i gadeniveau. Der arbejdes både med åbne og lukkede facader, 
samt en variation i funktionerne.  
 

 
Der skabes åbne butiksfacader og erhvervslejemål i stueplan, markeret med hhv. blå og gul  
 
Aktiver byens tage 
Grønne friarealer i højden aktiverer ”den femte facade” og skaber mulighed for ur-
ban farming, idræt og beboerdrevent byliv på tagene. De aktive tage vil bidrage til 
etablering af lokale fællesskaber og styrke bydelens identitet som kreativt kvarter 
midt i byen. Således indrettes der et opholdsdæk over storcentret – i niveau med p-
dækket. Her indrettes bebyggelsens fælles opholdsarealer og der etableres offent-
lige passager hertil fra gadeniveau. Her gives der desuden mulighed for indretning 
af arealer til udeservering og aktiviteter i tilknytning til centret. På øvrige tage gives 
der ligeledes mulighed for etablering af taghaver og tagterrasser.  
  

 
 
Der etableres opholdsarealer på dækket over centret og mulighed for taghaver på de øvrige tage 
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Kantzoner 
Langs facader skabes overgang mellem bygninger og gade. Kantzoner etableres i 
forskellige bredder og med forskellig programmering, afhængig af funktionerne i 
stueetager og relationen til det offentlige rum. Der udlægges kantzoner i gadeni-
veau, som bl.a. opholdsarealer, ankomstarealer, udstillingsarealer og grønne area-
ler. På opholdsdækket udlægges der kantzoner langs med boligbebyggelsens fa-
cade. Her udgør den opholdsarealer til de enkelte boliger og ankomstarealer til op-
gange og de enkelte boliger i niveau med opholdsdækket.    
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Principper for indretning af gadeniveau og kantzonerne 

 

Planens hovedtræk 
Denne lokalplan skal opdatere plangrundlaget for Storcenter Nord og herved mulig-
gøre en udvidelse og delvis ombygning af centret med indretning af nye butikker, 
biograf, boliger og erhverv. 
 
Storcenter Nord ønsker med udvidelsen at skabe et mere transparent center, et 
center som inviterer indenfor og samtidig bidrager til en mere fortættet bymæssig 
karakter. Et storcenter fuld af liv, engagement, kvalitet og god service. Et storcenter 
som bydelscenter, som omdrejningspunkt for shopping, underholdning og spiseop-
levelser. Udvidelsen vil i skala og karakter bidrage til byen gennem åbenhed og 
kvalitet. 
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Bebyggelsen set fra Helsingforsgade med nyt indgangsparti i forgrunden (LINK arkitektur) 
 
Konkret skal lokalplanen give en mere fleksibel mulighed for disponering internt i 
centret således, at der kan ske en udvidelse og ombygning af butiksområdet i stue-
plan.  
 
Der etableres ny indgang fra Finlandsgade samt en ny fælles vareindlevering til 
centrets dagligvarebutikker fra den nuværende varegård.  
 
Der ønskes desuden mulighed for indretning af en ny biograf med flere sale. Bio-
grafen skal bidrage som attraktiv oplevelse i samspil med shopping, cafe og bespis-
ning. Biografen placeres på 1. og 2. sal, med indgang, billetsalg og sliksalg belig-
gende på 1. sal. Der gives samtidig mulighed for at åbne centrets reasturant- og 
caféområde op mod dele af opholdsdækket med mulighed for udeservering.  
 



9 
 

Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 1105 

 
Bebyggelsen set fra Finlandsgade med biografen i forgrunden (LINK arkitektur) 
 
I forbindelse med udvidelsen af centret ønskes der opført en karrébebyggelse mod 
Finlandsgade og Helsingforsgade med butikker, boliger og erhverv. Således plan-
lægges der indrettet op til 14.200 m2 til boligformål svarende til ca. 250 nye boliger 
i varierende størrelser.  
 
Boligerne indrettes med adkomst både fra gadeplan og fra taget ovenpå centeret, 
der udformes som rekreativt opholdsdæk med fælles opholdsarealer. Boligerne er 
orienteret både mod gaden og opholdsdækket, og er udformet så der skabes gode 
dagslysforhold. Boligtyperne er blandede og spænder fra små 1-rums studieboliger 
til familieboliger, penthouselejligheder samt delelejligheder til 2 eller 3 beboere. 
Mindst 30 % af boligerne indrettes som familieegnede boliger, på mindst 100 m2 
eller med mindst 3 værelser.   
 
Mod Helsingforsgade indrettes der ca. 1.200 m2 erhvervslejemål til liberale erhverv 
i stueetagen. Hertil kommer indretning af en biograf med flere sale i byggefelt C. På 
tagfladen i byggefelt A gives der mulighed for at placere ny bebyggelse, der relaterer 
sig til centrets og biografens funktioner. Denne bebyggelse udgør fremtidige, endnu 
ikke konkrete udvidelsesmuligheder. Bebyggelsen er delvist illustreret principielt på 
illustrationsplanen. Lokalplanen indeholder derfor generelle bestemmelser om be-
byggelsens placering, materialevalg og udtryk.   
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Illustrationsplan (LINK arkitektur) 
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Illustrationsplan – udsnit nordligt opholdsareal 
 
 

 
 
Illustrationsplan – udsnit sydligt opholdsareal 
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Bebyggelsens udseende 
Udseende 

Storcenter Nord er ombygget ad flere omgange. Senest i 2006, hvor centret, foruden 
en række nye butikker, fik tilført en ny hovedindgang mod Paludan Müllers Vej / 
Finlandsgade. Mod Finlandsgade, Åbogade og Helsingforsgade fremstår centeret 
derimod som en bagside - fragmenteret og uafsluttet. 
 
Centret ønskes derfor udbygget mod Finlandsgade, hvor der tilføjes nye butikker, 
og mod Helsingforsgade, hvor der etableres butikker og liberale erhverv. Mod kryd-
set Helsingforsgade / Åbogade etableres en ny markant indgang som erstatning for 
den noget anonyme indgang, der findes på hjørnet i dag. Varegården bevarer sin 
nuværende placering og indkørsel, men indretningen optimeres, så der skabes ven-
demulighed inde i varegården. Mod Åbogade opdateres facaden, bl.a. med en op-
datering af det eksisterende indgangsparti og markering af trappetårnene langs fa-
caden.  
 
Ovenpå butiksudvidelsen og hen over den eksisterende varegård udlægges en bo-
ligkarré. Karréen er med til at stramme centret op mod den nye tætte bydel, der er 
under udvikling på Katrinebjerg. Karréen danner samtidig en afskærmning mod en 
indre fælles taghave på et opholdsdæk, der kommer til at fungere som fælles op-
holdsareal for beboerne i den nye karré. 
 
Facaderne mod Finlandsgade og Helsingforsgade opbrydes i en række mindre byg-
ningsvolumener. Som i den tætte by i det øvrige Aarhus, dannes karréen gennem 
en række volumener, der sættes ved siden af hinanden. Gennem mindre forskyd-
ninger i plan og snit opnås et levende og varieret udtryk. 
 

 
Det øverste billede viser den eksisterende situation og det nederste viser den nye situation, hvor bebyggelsen. Princip med 
opbrydning af bebyggelsen i mindre bygningsvolumener (LINK arkitektur) 
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Facadeprincip mod Finlandsgade (LINK arkitektur) 
 

 
 
Facadeprincip mod Helsingforsgade (LINK arkitektur) 
 

 
Facadeprincip mod Åbogade (LINK arkitektur) 
 
For at skabe et åbent og indbydende center i stueplan, udformes facaderne som 
åbne / transparente facader med en høj grad af visuel kontakt mellem de indvendige 
funktioner og det omgivende byrum. Bebyggelsen tænkes opført overvejende med 
facader i tegl med partier i beton, glas, translucente1 materialer og metalliske plader, 
der både kan være plane, profilerede og mønstrede. Langs Åbogade, hvor facaden 
er forholdsvist lukket, skabes variationen af facaden med en opdeling af facaden i 
mindre partier, herunder markering af trappepartier og indgange.  
 
Bebyggelse på taget i byggefelt A tænkes som elementer, der placeres på tagfladen 
uden at være en del af bebyggelsens facadeudtryk mod de omgivende gader. Derfor 
stilles der krav om, at bebyggelsen trækkes mindst 2 meter tilbage fra facaden og i 
øvrigt udformes efter et sammenhængende arkitektonisk udtryk i lighed med bebyg-
gelsen i byggefelt C. Dog undtages markering af indgange og trappetårne i facaden 
for dette. Disse skal fortsat udgøre en del af facadeudtrykket langs de omgivende 
gader.    
 
Materialer 

Storcenter Nord er en sammensat bebyggelse i dag. Tilbygningen er på den ene 
side disponeret, så man kan aflæse de enkelte funktioner i facaden. Samtidigt er 
der arbejdet med materialer og et volumen, der skaber et homogent samlende byg-
ningsudtryk. 
 
Der er valgt kvalitative materialer, der patinerer smukt og som har en ligefrem og 
ægte materialitet. Materialer, som fremstår varme og afdæmpede med en gennem-
gående arkitektonisk sammenhørighed. De valgte materialer kan tåle den daglige 
brug og bliver smukkere med tiden. 
 

 
1 Lysgennemtrængelig 
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Teglfacaderne er tænkt udført i en grålig farvetone med et vist farvespil, der giver 
bygningen et forfinet, stofligt udtryk, der refererer til brokvarternes boligbebyggelser 
i tegl og samtidig spiller sammen med facadebeklædningen på centrets nyeste 
etape mod Paludan Müllers Vej. Teglen bearbejdes i facaden som en moderne form 
for ornamentik, der samtidig er med til at give facaden karakter og nedskalere be-
byggelsen. Skalaen brydes omkring indgangspartierne, hvor der arbejdes med dob-
belthøje glaspartier. 
 

 
 
Facadeprincip - teglornamentering (LINK arkitektur) 
 
Biografen og bebyggelse på tagfladen i byggefelt A beklædes med en gylden plade 
med stående false. Farven på pladen går igen i boligernes sprosser og altanløsnin-
ger. Nederste etage på biografen er beklædt med translucent2 glas, der tydeliggør 
stablingen af biografsalene. 
 

 
2 Lysgennemtrængelig 
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Facadeprincip - biografen (LINK arkitektur) 
 
I stueplan, ud for butikkerne, arbejdes med større åbninger og frem og tilbagespring. 
Her varieres facaden desuden af opholdsnicher, udstillingsarealer og indgangspar-
tier.  
 
 

 
 

Facadeprincip – åbne facader i stueplan (LINK arkitektur) 
 

Facaden langs Åbogade opdateres med begrønnede partier, markering af trappe-
tårne med lameller i gyldent metal og øvrige partier, beklædt med trælameller. 
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Indgangspartiet opdateres med nye glaspartier og materialer, der harmonerer med 
resten af centret, som f.eks. gyldne metalelementer.  

Omfang 

Med udgangspunkt i en bebyggelsesprocent, der fastlægges til 174 for den enkelte 
ejendom, muliggøres et samlet bruttoetageareal på ca. 56.000 m2. Den ønskede 
udvidelse af centret med biograf, butikker, boliger og erhverv udgør ca. 26.500 m2, 
hvilket resulterer i et bruttoetageareal efter udbygningen på ca. 54.410 m2.  
 
Der fastlægges tre byggefelter, der regulerer etageantal og bygningshøjder i områ-
det. Byggefelterne er vist på lokalplankort 1.  
 
Byggefelt A, omfatter centerdelen, hvor bygningshøjden ikke må overstige 20 meter. 
Etageantallet må ikke overstige 4 etager. Bebyggelse, der placeres på tagfladen 
skal trækkes mindst 2 meter tilbage fra facadelinjen. Undtaget herfor er dog marke-
ring af indgange og øvrige elementer, som f.eks. trappetårne, i facadelinjen, som 
fortsat må etableres. I dette felt må der opretholdes tagparkering med tilkørsel via 
en rampe fra Helsingforsgade. 
 
Byggefelt B omfatter karrébebyggelsen, hvor bygningshøjden ikke må overstige 25 
meter. Etageantallet må ikke overstige 6 etager. Her placeres centerfunktioner og 
erhverv i stueetagen. Herover placeres boliger og erhverv.  
 
Byggefelt C omfatter biografen. Den har sit eget udtryk og volumen, men underlæg-
ges samme etageantal og bygningshøjde som i byggefelt B.  
 
Da områdets terræn er skrånende, fastlægges bygningshøjderne ud fra koterne på 
lokalplankort 2. Her opdeles byggefelt B, så der muliggøres en terrassering af be-
byggelsen i overensstemmelse med terrænets hældning. Opdelingen af byggefeltet 
er vist på lokalplankort 2.       
 
P-kælder, taghaver, tagterrasser, drivhuse og mindre bygninger og anlæg i forbin-
delse med disse, tekniske installationer og tagparkering er undtaget for bygnings-
højde og etageantal under forudsætninger, der fremgår i lokalplanens bestemmel-
ser. Således er det en forudsætning, at tekniske installationer integreres i bebyggel-
sen, eller inddækkes, så de fremstår som arkitektoniske elementer.     
 
Detailhandel 

I henhold til Aarhus Kommuneplan 2017 er der fastlagt en samlet ramme til butiks-
formål for Storcenter Nord og Vanggaardcentret på 22.000 m2. Det eksisterende 
butiksareal i Storcenter Nord udgør inden udvidelsen ca. 16.740 m2. Butiksarealet 
ønsket udvidet med ca. 3.155 m2, så den samlede ramme til butiksformål for Stor-
center Nord efter udvidelsen vil udgøre 19.895 m2*. Vanggaardcentrets butiksareal 
udgør ca. 1.521 m2. *jf. arealopgørelse fra 05.10.2018.  

 
Lokalplanens fastlægger desuden maksimale størrelser for butikker i overensstem-
melse med kommuneplanens rammebestemmelser. Således må der opføres eller 
indrettes dagligvarebutikker på indtil 3.500 m² bruttoetageareal og udvalgsvarebu-
tikker på indtil 2.000 m² bruttoetageareal i lokalplanområdet. Eksisterende butikker 
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med størrelser over det nævnte må dog opretholdes og genetableres inden for om-
rådet.  
 
For redegørelse jf. Planlovens § 16, stk. 5, se afsnit vedr. detailhandel under Lokal-
planen og andre planer på side 36.   
 
 

Opholdsarealer og beplantning 
 
Lokalplanområdet er stort set udbygget. De ubebyggede arealer anvendes til par-
kering, varegårde og ankomstarealer. Derfor kan opholdsarealer for beboere og an-
satte tilvejebringes i kantzonerne, på opholdsdækket over centret, på tagfladerne 
og / eller som altaner.      
 
Der fastlægges krav om, at der skal etableres fælles opholdsarealer for center- og 
erhvervsfunktionerne svarende til mindst 5 % af bruttoetageareal til erhvervs- og 
centerformål. For boligerne er behovet for opholdsarealer større. Derfor skal det 
tilvejebringes opholdsarealer svarende til mindst 30 % af bruttoetagearealet til bo-
ligformål. Opholdsarealerne kan helt eller delvist etableres som en fælles løsning i 
tilknytning boligbebyggelsen.  
 
For at sikre, at opholdsarealerne ikke alene etableres som individuelle løsninger, 
indeholder lokalplanen krav om, at mindst 25 % af opholdsarealerne skal tilvejebrin-
ges som et sammenhængende fællesareal på opholdsdækket over centret.      
 
Kantzoner 

Langs bebyggelsens ydre afgrænsning anlægges kantzonerne, som udgør an-
komstarealer, ophold og cykelparkering. Kantzonerne smelter sammen med forto-
vene og tilpasses den øvrige detaljering omkring indgange, cykelparkeringspladser, 
opgange og opholdsarealer.  
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Principper for indretning af kantzoner (LINK arkitektur) 
 
Således indrettes kantzonerne til aktive opholdsnicher, hvor bygning og kantzone 
supplerer hinanden, opholdsarealer med forskellige programmeringer, markerede 
indgangspartier til centret, opgange og passager til opholdsdækket på taget over 
centret. Kantzonerne kan desuden indrettes til cykelparkering og udstillingsarealer, 
eller som plantebede, der kan være med til at skabe et varieret gadeforløb. På lo-
kalplanens bilag 4 findes der principskitser, der viser nogle af mulighederne for ind-
retning af kantzonerne.  
 
I gadeniveau må der etableres udstillingskarnapper og faste baldakiner, der udkra-
ger op til 1,5 meter ud i kantzonen. Udstillingskarnapper skal gives samme udtryk 
og dimensioner som altanerne og må derfor ikke have en længde over 3,5 meter. 
For at sikre et varieret udtryk i gadeniveau fastlægges der bestemmelser om, at 
udstillingskarnapper, faste baldakiner og lignende højst må udgøre 25 % af faca-
dens længde. 
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Opholdsarealer 

Boligerne orienterer sig omkring et afskærmet haverum på et nyt opholdsdæk på 
taget af centret. Haverummet er tænkt som et ankomstrum for mange af beboerne, 
hvor man har mulighed for at møde de øvrige beboere, når man bevæger sig til og 
fra sin bolig. Fra haverummet er der desuden adgang til centrets p-dæk i samme 
niveau. Taghaven er tænkt som et patchwork med passager, pladser og haver, der 
giver rige muligheder for aktivitet og ophold. Haven er udlagt i et retvinklet system 
med felter i forskellige størrelser. nogle af felterne hæves op som plantekasser 
mens andre områder har skiftende belægninger som beton, grus og græs. De for-
skellige felter på tagfladen skaber kik, indhak, skala, intimitet og giver plads til fæl-
lesfunktioner. Det stramme ortogonale grid opblødes af vegetationen. 
 
Fra opholdsdækket etableres der private haveindgange til boligerne i samme niveau 
og en semiprivat indgang til trappekernerne.  
 
På opholdsdækket gives der desuden mulighed for at etableres udeservering og 
andre aktiviteter i tilknytning til centret og biografens faciliteter. Disse arealer vil dog 
skulle adskilles tydeligt fra boligernes opholdsarealer.  
 
De private haveindgange 

Boliger på centrets tagflade har private indgange i egen forhave, der er placeret i 
kantzonen på bebyggelsens tagflade. Haverne tænkes at have forskellige belæg-
ningsgrader og løsninger. Haverne har forskellige udtryk og vil over tid mangfoldig-
gøres efter ejernes egne ideer med dyrkning, blomster, grill, krydderurter osv. Af-
grænsningerne tænkes varieret udformet med forskellige hæktyper – og lave busk-
typer og hegnelementer, begrønnet med f.eks. vedbend. 
 
Ophold i højden 

Mod haverummet er der tilføjet altaner og tagterrasser til de enkelte boliger. Disse 
vil, som de private haver, mangfoldiggøres ud fra ejernes interesser. 
 

    
 
Principper for indretning af opholdsarealer (LINK arkitektur) 
 

Opgangspladsen 

Ud for hver opgang ligger en lille opgangsplads. Et sted med en bænk, hvor man 
kan mødes med naboen eller læse sin avis. I umiddelbar nærhed af opgangsplad-
sen er der mulighed for at parkere sin cykel. 
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Taghave (LINK arkitektur) 
 
Til de enkelte boliger etableres der private altaner, ligesom der etableres fælles op-
holdsarealer på nogle af tagfladerne på boligbebyggelsen. 
 
Såfremt støjpåvirkningen fra trafik overskrider grænsen på 58 dB, er det muligt at 
kantzoner egnede som opholdsarealer kan udgøre op til 50 % af opholdsarealerne 
uagtet at de er støjbelastede. Som det fremgår af kommuneplanens retningslinje 
54, er det muligt, ved beplantet kantzone med høj rekreativ værdi, at støjbelastede 
kantzoner og byrum mod vej, kan medregnes som opholdsarealer. Dog skal mindst 
50 % af det krævede opholdsareal fortsat etableres så det overholder gældende 
støjkrav. 
 
Med ”høj rekreativ værdi” forstås, at arealerne, både i forhold til funktion, indretning, 
lysforhold, skygge, vindforhold og placering indbyder til ophold.       
 
Altaner 
Altaner må ikke udgøre mere end halvdelen af bygningens facadelængde. Der stil-
les ligeledes krav om, at de ikke må udkrage mere end 1,5 meter fra facaden, og at 
den enkelte altan ikke må have en bredde over 3,5 meter. Dog må altaner, der an-
vendes til fordeling af op til tre lejligheder overskride denne bredde. Altaner der an-
vendes til fordeling til lejligheder må kun etableres på bebyggelsens gårdside.   
 
Beplantning 
 
Langs med Åbogade, Paludan-Müllers Vej og Helsingforsgade findes i dag rækker 
af bevaringsværdige allétræer i brede græsrabatter. Langs Åbogade og Helsing-
forsgade udgøres de af seljerøn, der er mere end 50 år gamle. Langs med Paludan-
Müllers Vej er det egetræer. Disse allétræer er et vigtigt karaktergivende træk i 
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Katrinebjergområdet og giver området et grønt og harmonisk præg og ønskes be-
varet3. 
 
Langs med Finlandsgade ønskes det samme udtryk videreført med Spidsløn. Derfor 
er der fastlagt en byggelinje, svarende til kantzonens afgrænsning, som skal sikre, 
at der er plads til etablering af vejtræer langs med Finlandsgade.  
 
På opholdsdækket etableres der beplantning i plantekummer, bede og som begrøn-
nede flader og græsarealer. Beplantningen skal dels være rumskabende i form af 
buske og evt. små træer og dels være afgrænsende i form at græsser, hække og 
lave, begrønnede hegn.   

For at sikre, at beplantningen gives de bedst mulige vækstbetingelser, indeholder 
lokalplanen retningslinjer for, hvordan beplantningen skal etableres.  

Langs med Åbogade er der allerede etableret en allébeplantning. Derudover gives 
der mulighed for begrønning af dele af centrets forholdsvist lukkede facade, ligesom 
den eksisterende grønne kantzone kan opretholdes.  

Veje, stier og parkeringsarealer 
 
Veje 

Eksisterende vejadgange og overkørsler til lokalplanområdet opretholdes, dog ned-
lægges den ene af de tre eksisterende overkørsler på Finlandsgade. Således er der 
fortsat adgang til lokalplanområdet fra Helsingforsgade, Finlandsgade og Paludan-
Müllers Vej, hvorfra der er videre adgang til Vestre Ringgade og Hasle Ringvej. Dog 
gives der mulighed for, at den eksisterende rampe til tagparkering fra Helsingfors-
gade kan omlægges og forskydes op til 5 meter til placeringen som vist principielt 
på lokalplankortet, dog under hensyntagen til eksisterende vejtræer, stiudmunder 
fra omkringliggende områder og nærheden til vejkryds.   
 
Parkeringsarealer 

Ved realiseringen af udvidelsen med biograf, nye butikker og boliger, vil Storcenter 
Nord råde over ca. 860 p-pladser. Det er en reduktion på ca. 80 pladser i forhold til 
eksisterende forhold. Det er dog vurderet at antallet på 860 p-pladser er rigeligt til 
at dække parkeringsbehovet. Dette ud fra, at den gennemsnitlige belægningspro-
cent på parkeringspladserne i centret er på under 50 %. Desuden er det forventet, 
at boligerne og biografen kan nyde godt af en dobbeltanvendelse i forhold til centrets 
spidsbelastningsperioder, som ligger forskudt fra f.eks. biografens spidsbelast-
ningsperiode.  
 
Cykelparkering skal etableres efter Aarhus Kommunes retningslinjer, og der stilles 
krav om, at cykelparkeringspladser placeres indgangsnært ligesom 50 % af de cy-
kelparkeringspladser, der hører til boligerne, skal være overdækkede. 
 

 
3 Hvis det bliver nødvendigt at fælde vejtræer, udregnes erstatning for eksisterende træer vha. metoden 
VAT03. Se senere bemærkning i bestemmerne, hvor VAT03 forklares.Sker der ændringer ud mod Paludan 
Mullers Vej i forhold til eksisterende beplantning? 
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Stier 

Fra gadeniveau etableres der stiforbindelser via trapper til opholdsdækket på taget 
over centret.     
 
Affaldshåndtering 

Anlæg til håndtering af husholdningsaffald etableres som centrale molok-løsninger, 
placeret i to stationer med hver fire molokker. Stationerne placeres langs med Hel-
singforsgade og Finlandsgade som vist på lokalplankort 1. Erhvervsaffald håndteres 
i forbindelse med varegården.  

Klima- og miljøforhold 
I henhold til spildevandsplanen for Aarhus Kommune, skal regnvand bortledes i se-
pareret system. Lokalplanen giver dog mulighed for, at regnvand kan forsinkes lokalt 
og anlæg til forsinkelse af regnvand kan anvendes som rekreative elementer i form 
af f.eks. spejlbassiner eller render i belægningen. 
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LOKALPLANENS BESTEMMELSER 
Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anven-
delse, bygningers og vejes udformninger m.v. 
 
 
§ 1. Formål 
 

Lokalplanen har til formål at sikre: 
 
at området anvendes til blandet centerformål, større bydelscenter, 

med mulighed for indpasning af boliger og erhverv,  
 
at butiksarealet kan udvides op til en samlet ramme til butiksformål på 

20.400 m2, 
 
at der fastlægges rammer for bebyggelsens omfang, placering og 

fremtræden, 
 
at sikre at en del af boligerne bliver familieegnede, 
 
at  der etableres sammenhængende opholdsarealer for områdets be-

boere på storcentrets dæk/tagetage,  
 
at  kantzonen mod Finlandsgade og Helsingforsgade etableres med 

offentlige opholdsarealer, 
 
at sikre at den karakterfulde beplantning af vejtræer bibeholdes og vi-

dereføres i området., 
 
at  bebyggelsen indpasses og formgives under størst mulig hensynta-

gen til områdets umiddelbare omgivelser og med den hensigt at 
skabe et markant bygningsanlæg/boligområde til højnelse af kvar-
terets byarkitektoniske niveau, 

 
at sikre, at der etableres forskydninger i bebyggelsens facader og byg-

ningshøjder for at skabe et varieret bymiljø. 
 
§ 2. Område og opdeling 
 
2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankort 1, og omfatter 

jf. matrikelkortet matrikelnummer: 117im og 117qr samt dele af vejma-
triklerne 7000ad og 7000cu, alle Århus Markjorder, Århus Grunde samt 
alle parceller der efter den 10. januar 2018 udstykkes i området. Se fod-
note4. 

 

 
4 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 
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2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver byzone efter lokalplanens 
vedtagelse.  

 

 
 
Matrikelkort 
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§ 3. Anvendelse 
 
3.1 Området er udlagt til centerformål i form af større bydelscenter. 
 
 Centerformål omfatter butikker, liberalt erhverv, restauranter, caféer, op-

levelses- og underholdningsfaciliteter og lignende, herunder biograf, 
samt andre funktioner, der med fordel kan placeres i et butikscenter.  

 
3.2 Ud over centerformål må der etableres op til 4.000 m2 til erhvervsformål 

til liberale erhverv samt 14.200 m2 til boligformål i området5. Derudover 
gives også mulighed for at etablere en biograf med flere sale.  

 
3.3 Mindst 30 % af boligerne i lokalplanområdet skal være familieegnede bo-

liger, se fodnote6. De familieegnede boliger skal placeres i byggefelt B. 
 
3.4 For området gælder det, at det samlede bruttoetageareal til detailhan-

delsformål ikke må overstige 20.400 m2. 
 
3.5 For butikker gælder det, at ingen enkelt dagligvarebutik må have et større 

bruttoetageareal end 3.500 m2 og ingen enkelt udvalgsvarebutik må have 
et større bruttoetageareal end 2.000 m2. Eksisterende butikker med stør-
relser over det nævnte må dog opretholdes og genetableres inden for 
området.    

   
3.6 Der kan placeres mindre bygninger / anlæg til bebyggelsens tekniske for-

syning inden for lokalplanområdet under forudsætning af, at de integre-
res i bebyggelsen.  

 
3.7 Ved etablering af boliger i området skal det i forbindelse med byggepro-

jektet dokumenteres, at støj fra vejtrafik, intern virksomhedsstøj og miljø-
godkendte virksomheder ikke overstiger de i lokalplanen fastlagte støj-
krav.  

 
3.8 De områder, som ikke bebygges, skal indrettes i sammenhæng med de 

tilgrænsende trafik-, parkerings-, plads- og opholdsarealer.  
 
3.9 I randbebyggelsen i byggefelt B må der ikke indrettes erhverv i etager, 

der ligger direkte over etager indrettet til boliger. 
  
§ 4.  Udstykning 
 
4.1 Der må ikke ske yderligere udstykning.  
 
 

 
5    Svarende til en rummelighed på ca. 250 boliger i varierende størrelse.  
6  Familieegnede boliger er i kommuneplanen defineret som en bolig med min. 3 værelser eller på min. 

100 m². Kommuneplanen stiller krav om at mindst 30 % af boligerne indrettes som familieegnede boliger. 
Kravet stilles i kommuneplanen indenfor de her udpegede områder og ved projekter med et bruttoetage-
areal på mere end 1.500 m². 
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§ 5. Trafikforhold 
 
5.1 Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske via de eksisterende overkørs-

ler til hhv. Helsingforsgade, Finlandsgade, Åbogade og Paludan-Müllers 
Vej, som vist på lokalplankortet. 

  
 Dog må den eksisterende rampe til tagparkering fra Helsingforsgade om-

lægges og forskydes til placeringen, som vist principielt på lokalplankort 
1.  

 
 Den eksisterende overkørsel fra Finlandsgade, som vist på lokalplankor-

tet, må nedlægges7. 
 
5.2 Der skal ved vej- og stitilslutninger og i kurver sikres oversigt i henhold til 

gældende vejregler. 
 
5.3 Ved adgangsveje for renovationsvogne skal færdselsarealer have en 

bredde på mindst 3,6 meter og en frihøjde på mindst 4,2 meter målt fra 
overkant af vejens belægning til underkant af laveste punkt af altaner og 
trækroner.  

 
 Der skal desuden sikres vende- og manøvrearealer for renovationsvogne 

inden for lokalplanområdet, hvis renovation håndteres via færdsels- og 
parkeringsarealer.  

 
5.4 Vareindlevering til centrets dagligvarebutikker skal ske via den fælles va-

regård med indkørsel fra Finlandsgade, som vist på lokalplankortet.  
 
 Varegården skal overdækkes og indrettes med vendemulighed for vare-

transporter.  
 
5.5 Ved ny bebyggelse skal p-pladser til biler etableres i overensstemmelse 

med Aarhus Kommunes retningslinjer for parkeringsarealer, jf. skemaet 
nedenfor. Dog kan der tages udgangspunkt i et samlet parkeringsregn-
skab for hele lokalplanområdet. 

 
 Biler 

Boliger Antal 
Etageboliger 0,5 
Boliger under 60 m2 0,25 
Boliger under 40 m2 0,125 
Erhverv  
Kontor / liberale erhverv 1 pr. 150 m2 
Dagligvarebutikker 1 pr. 50 m2 
Udvalgsvarebutikker 1 pr. 100 m2 
Restauranter 1 pr. 100 m2 

 
 

7   Nedlæggelse af overkørsler forudsætter forudgående nedlæggelsestilladelse fra Drift og Anlæg, Aarhus 
Kommune.  
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 Ved ny bebyggelse skal p-pladser til cykler etableres i overensstemmelse 
med Aarhus Kommunes retningslinjer for parkeringsarealer, jf. skemaet 
nedenfor. 

 
 Cykler 

Boliger8 Antal Overdækningskrav 
Etageboliger 4 pr. 100 m2 + 

2 specialcykler / ladcykler 
pr. 
1.000 m2 

 
 

50 % 

Erhverv   
Kontor / liberale er-
hverv 

1 pr. 50 m2 50 % 

Dagligvarebutik-
ker, udvalgsvare-
butikker og restau-
ranter 

1 pr. 50 m2 25 % 

  
5.6 P-pladser til biler må etableres som både tagparkering, parkering i kæl-

der, p-hus og på terræn.   
 
5.7 Cykelparkering skal placeres i nærheden af indgange, som vist principielt 

på lokalplankort 1.  
 
5.8 Overdækkede cykelparkeringspladser skal tilvejebringes i parkerings-

kælderen eller i forbindelse med opholdsdækket, som vist principielt på 
lokalplankort 1.  

 
5.9 Der skal etableres stiforbindelser via trapper fra gadeniveau til opholds-

plateauet på taget over centret som vist principielt på lokalplankort 1. 
  
§ 6.  Teknisk forsyning og anlæg 
  
 Ledninger, kabler mv.  
 
6.1 Nybyggeri skal tilsluttes kollektive forsyningsanlæg, så som varmeforsy-

ning, vandforsyning, kloakforsyning og elforsyning på forsyningernes til 
enhver tid gældende betingelser.  

 
6.2 Den på lokalplankortet viste fjernvarmeledning skal friholdes for bebyg-

gelse og beplantning9. 
 

 
8  Opmærksomheden henledes på, at der i bygningsreglementet er krav om, at der i eller uden for boliger 

skal være tilstrækkelig plads til opbevaring af bl.a. cykler. 
 
9  Ved nybyggeri eller andet arbejde tæt op ad denne ledning, er det bygherres ansvar at sikre ledningen. 

Alle udgifter ved flytning eller specifik sikring af ledningen under nybyggeri skal afholdes af bygherren / 
ejer.  
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6.3 Der må etableres en transformatorstation i forbindelse med ny bebyg-
gelse.  

  
 Transformatorstationen kan placeres i henhold til anvisning fra forsy-

ningsselskabet, og skal integreres i bebyggelsen.    
 
§ 7.  Terrænregulering 
 
7.1 Ingen særlige bestemmelser.  
 
§ 8. Bebyggelsens omfang og placering m.m. 
 
 Byggefelter 
 
8.1 Lokalplanområdet disponeres med tre byggefelter betegnet A, B og C, 

som vist på lokalplankort 1. For at sikre forskydningerne i bebyggelsens 
højde i forhold terrænet, opdeles byggefelt B i delbyggefelter, som vist 
på lokalplankort 2.   

 
 Ny bebyggelse skal placeres inden for de på lokalplankortet viste bygge-

felter A, B og C.  
 
 Bebyggelse i byggefelt B skal udformes med variation i facadeudform-

ningen pr. maksimalt 25 meter.  
 
 Den ønskede variation kan opnås med følgende greb: frem - og tilbage-

trækninger af facadeelementer med mindst 0,5 meter, spring i facadehøj-
den samt detaljering af facaden som vist principielt på facade- og kant-
zoneprincipperne i redegørelsen.  

 
 Minimum 2 af ovenstående greb skal anvendes pr. maksimalt 25 m.  
 
 Spring i facadehøjden med min. 1 etage og frem- og tilbagetrækning af 

facadelinjen med min. 0,5 meter skal indgå i variationen pr. min. hvert 3. 
delbyggefelt som vist på lokalplankort 2.   

  
 Omfang 
 
8.2 Bruttoetagearealet for lokalplanområdet under ét må ikke overstige 

56.000 m2.10  
 
8.3 Mindst 30 % af boligerne i lokalplanområdet skal indrettes som familie-

egnede boliger. De familieegnede boliger skal placeres i byggefelt B. 
 

 
10  Bruttoetagearealet er udregnet under forudsætning, at lokalplanområdet udgør én ejendom. Det nævnte 

bruttoetageareal svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 174.   
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8.4 Bebyggelsen i byggefelt B må opføres med en dybde på op til 12,5 m.11 
Undtaget er dog bebyggelsens stueetage, som indrettes i sammenhæng 
med centret og derfor er dybere end dette. 

 
8.5 Mindre bygninger med en maks. højde på 3,5 meter, som f.eks. over-

dækninger til oplag, indkøbsvogne, cykelskure, redskabsskure, drivhuse 
samt indretninger til ophold og aktivitet må opføres i tilknytning til bebyg-
gelsens opholdsarealer, p-pladser og varegårde.  

 
 Disse bygninger må enkeltvis ikke være over 50 m2. Inden for det på 

lokalplankortet viste opholdsareal / taghave, disse bygninger må samlet 
set ikke udgøre over 250 m2. 

 
  Placering 

 
8.6 Ny bebyggelse skal placeres inden for de på lokalplankortet viste bygge-

felter A og B. Byggefelterne ligger minimum 1,5 m fra fortovet langs Fin-
landsgade og Helsingforsgade, jf. § 10, stk. 5 og 6. Overdækninger ved 
indgange og karnapper til udstilling i stueetagen må rage op til 1,5 m ud 
over byggefeltet og må enkeltvis ikke have en bredde på over 3,5 meter. 

 
 For byggefelt A gælder det, at ny bebyggelse, som ikke udgøres af trap-

petårne og indgangspartier, skal placeres mindst 2 meter fra facadelin-
jen. 

 
 Overdækninger, faste baldakiner og karnapper til udstillinger må højst 

udgøre 25 % af facadelængden.  
  
8.7 Dele af byggefelter, der ikke bebygges, skal indrettes til rekreative formål 

eller kantzone jf. § 10, stk. 5 og 6. 
 
8.8 Boligbebyggelse skal placeres inden for byggefelt B mod Finlandsgade 

og Helsingforsgade.  
 
 Biografen skal placeres inden for byggefelt C mod Finlandsgade.  
  
8.9 Der skal være adgang til de enkelte boligopgange fra både gadeniveau 

og opholdsdækket.  
 
8.10 En altan må, uanset afgrænsningen af byggefeltet, maksimalt udkrage 

1,5 m fra facaden og må maksimal gives en bredde på 3,5 m. Hvis der 
ønskes en større dybde på altanen end 1,5 m, kan den etableres som 
delvis indeliggende altan. Højst halvdelen af en bygnings facadelængde 
må udgøres af altaner. Altaner kan opføres uden for byggefelterne. Over 
køre- og stiarealer skal altaner placeres i en højde på mindst 4 m over 
terræn. I stueetagen må der kun etableres franske altaner med en mak-
simal udkragning på 0,3 m fra facaden. 

 

 
11  Der gøres opmærksom på, at der i byggesagsbehandlingen vil indgå krav om beregning af dagslys i 

bygninger. Det er derfor ikke givet, at en bygning kan opføres med en dybde på 12,5 m. 



30 

Lokalplanens bestemmelser Lokalplan 1105 

 Altaner, der etableres til fordeling af op til tre lejligheder, må overskride 
den maksimale bredde på 3,5 meter og må kun placeres på bebyggel-
sens gårdside.  

 
 Altaner må ikke placeres lavere end 2,3 meter over rekreative arealer.   
  
 Eventuel nødvendig støjafskærmning mellem tagparkering og opholds-

arealer skal begrønnes helt eller delvist.   
 
8.11 Oplagring uden for bygninger og varegårde må ikke finde sted.  
 
 Højder og etageantal 
 
8.12 For hvert enkelt byggefelt fremgår der af skemaet herunder maksimalt 

etageantal og maksimal kote. Maksimalt antal etager er uden evt. kælder, 
p-kælder og tagterrasse – se fodnote 12. Maksimal bygningshøjde er 
uden tilladte anlæg og konstruktioner på tage jf. § 8, stk. 5. Fremtidig 
terrænkote fremgår af lokalplankort 2 (og af skemaet herunder). 

   
Byggefelt Terrænkote 

DVR 90 varie-
rende 

Maksimal 
bygningskote 
DVR90 varie-
rende 

Maksimal 
bygnings-
højde 

Maksimalt 
antal etager 

A 62,84 82,84 20,00 m 4 
B  62,50 - 66,00 87,50 - 91,00 25,00 m 5 - 6 
C 61,75 86,75 25,00 3* 

 * Ud over det tilladte etageantal i byggefelt C må der etableres indskudte 
etager i forbindelse med biografen.  

 
 Byggefelt B er underopdelt i delbyggefelterne B1 – B10, som fremgår 

med etageantal og terrænkoter på lokalplankort 2. På lokalplankortet 
fremgår, ud for hvert delbyggefelt, den kote, som bygningshøjden måles 
fra.   

 
 Afgrænsningen mellem de enkelte byggefelter må forskydes op til 3 me-

ter.   
 
8.13 Der kan ud over det maksimale antal etager og bygningshøjde etableres 

tagterrasser (med drivhuse og overdækninger) i 1 etage på tage. Driv-
huse og overdækninger må højst udgøre 10 % den enkelte bygnings tag-
flade, og den maksimale højde på sådanne drivhuse og overdækninger 
er 3 m. Drivhuse og overdækninger på tagterrasser må ikke placeres 
nærmere facade end 1 m. Opbevaringsarealer skal integreres i bebyg-
gelsen.  

 
8.14 Tekniske installationer m.v. på tage skal inddækkes og integreres i be-

byggelsens arkitektoniske udtryk. Tekniske installationer m.v. på tage må 
højst have et omfang på 10 % af den enkelte bygnings tagflade og må 
opføres med en højde på maksimalt 2 m over den enkelte tagflade og 

 
12  Ved kælder forstås her lav kælder, hvor loftshøjden er op til 1,25 m over terræn. 
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over den maksimalt tilladte bygningshøjde jf. § 8.13. Trappetårne og ele-
vatorer må dog opføres med en højde på maksimalt 3 m. 

 
8.15 Det skal sikres, at konstruktion og dæk under taghavens opholdsarealer 

kan bære jorddække og beplantning som beskrevet i § 10.  
 
§ 9. Bebyggelsens udseende og skiltning 
 

Bebyggelsens arkitektur 
 
9.1 Ny bebyggelse skal, ved hjælp af forskydninger i bygningsvolumeners 

højder og facadelinje mod Finlandsgade og Helsingforsgade samt detal-
jering af facaden, opbrydes i en række mindre bygningsvolumener, som 
vist principielt på facadetegningerne, diagrammer og illustrationsplanen i 
redegørelsen. 

 
Ny bebyggelse skal udformes, i princippet som vist på illustrationerne i 
redegørelsen, der viser bebyggelsens grundprincipper for randbebyg-
gelse i byggefelterne B og biografbebyggelse i byggefelt C. 
 
På tagfladen i byggefelt A skal ny bebyggelse, der jf. § 8.6 trækkes 
mindst 2 meter tilbage fra facadelinjen, udformes efter et sammenhæn-
gende arkitektonisk udtryk i lighed med bebyggelsen i delområde C.  

 
Alle bygninger inden for samme byggefelt skal ved materiale- og farve-
valg have et ensartet præg. 

 
 Forskydninger skal ske min. pr. 25 meter og skal i facadelinjen være på 

mindst 0,5 meter og i højden være på mindst én etage.   
 
9.2 Teglfacader skal partielt bearbejdes med en moderne form for ornamen-

tik, f.eks. som vist principielt på facadeudsnittene på side 14 og 15. 
 
9.3 Biografen i byggefelt C skal udformes med en selvstændig, lagdelt iden-

titet med variation i materialevalg og udtryk, som vist principielt på faca-
deudsnittet på side 15.    

 
9.4 Facader i stueetagen mod Finlandsgade og Helsingforsgade skal udfor-

mes som åbne/transparente facader med en høj grad af visuel kontakt 
mellem de indvendige funktioner og det omgivende byrum. 

 
 Således skal ny bebyggelse mod Finlandsgade og Helsingforsgade ud-

føres med en åben facade i stueetagen med et glasareal på mindst 60 % 
af den enkelte bygnings facadelængde. Indkørsel til p-kælder og vare-
gård, samt partier med trapper til opholdsdækket medregnes ikke.  
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9.5 I bearbejdningen af facaden i gadeniveau kan der, som en integreret del 
af facaden, indrettes opholdsnicher. Disse må, uanset materialeanven-
delse, medregnes som transparent facade jf. § 9.4.13 

 
9.6 Vinduer i butikker og andre erhvervslokaler i stueetage må ikke tilmures 

eller blændes ved tildækning og lignende således, at det får karakter af 
facadebeklædning. 

 
9.7 Varegårde og affaldsrum skal være integreret i bygningen og være af-

skærmede med begrønning mod omgivelserne. 
 

Materialer  
 
 Facader 
9.8 Randbebyggelsen i byggefelt B, tilbagetrukket bebyggelse på tagfladen i 

byggefelt A jf. § 8.6 og biografen i byggefelt C skal udføres med primære 
facader i naturlige og/eller genanvendelige materialer, som: 

 
 Blank mur i teglsten eller skærmtegl i grålige nuancer. 
 Beton med en bearbejdet overflade, som sikrer mod svamp, al-

ger og farveændring. 
 Metalplader i stål, jern, zink, kobber og aluminium, herunder 

perforerede plader og strækmetal. – Metalplader skal fremstå i 
en gylden eller metallisk farve, og må højst udgøre 30 % af den 
enkelte facades areal – undtaget herfor er dog bebyggelsen i 
delområde C. 

  
 Materialerne kan, ud over ovennævnte materialer, bestå af pudsede 

overflader eller natursten og glas, hvis glaspartiet har en direkte funktion 
af at skabe visuel forbindelse mellem ude og inde. 

 
 Ved etablering af en biograf i byggefelt C må facaden mod Finlandsgade 

udføres helt eller delvist i translucente materialer.   
 
 Herudover må delpartier af facader bestå af:  

 Fiberplader. 
 Fiberbeton. 
 Glasfiber. 
 Træ. 
 Vandskuret tegl 
 begrønnede facader.  

  
 Desuden må der på facader anvendes energiproducerende paneler, li-

gesom facader må begrønnes. 
 
9.9 Hvis facaderne overvejende udføres i tegl som teglelementer, må der 

ikke være synlige gennemgående lodrette elementsamlinger, bortset fra 
konstruktivt nødvendige dilatationsfuger. Dilatationsfugerne skal udføres 

 
13  Dette ud fra en betragtning om, at opholdsnicher er med til at aktivere facaden i lighed med transparente 

glaspartier.  



33 
 

Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr.  1105 

i forbindelse med facadeforskydninger eller skjules bag tagnedløb. Vand-
rette elementsamlinger skal udføres med fuger som murværket i øvrigt. 

 
9.10 Til facadebeklædning og til energiproducerende anlæg i form af solceller 

og solfangere på facader og tage må der ikke benyttes reflekterende ma-
terialer, som kan give anledning til væsentlige gener for omgivelserne. 
Undtaget herfor er dog materialer, som kan være reflekterende på etab-
leringstidspunktet, men som hurtigt patinerer og bliver ikke reflekterende.  

 
9.11  Hvis der på tage etableres energiproducerende anlæg i form af solceller 

og solfangere, tekniske installationer, vejrstationer til styring af bebyggel-
sens indeklima, ventilationshætter og lignende skal disse integreres i de 
enkelte bygningers arkitektoniske formsprog og facadeudformning. 

 
9.12 Mindre bygninger som f.eks. cykelskure, affaldsøer og lignende skal op-

føres i lette materialer som fiberplader, skifer, træ, stål, zink, kobber og 
aluminium, herunder metalliske plader og strækmetal. 

 
 Alle mindre bygninger inden for hver bygningskategori skal have et ens-

artet præg og fremstå som en integreret del af den samlede arkitektoni-
ske udformning.   

 
9.13  Mindre bygningsdele, som f.eks. karnapper, altaner, trappehuse, tilbage-

trækninger, nicher og overdækninger, må fremstå i farver med et større 
kulørindhold eller andet materiale. 

 
9.14 Langs med Åbogade skal facaden varieres med partier i træ / trælamel-

ler, metalliske plader / lameller i samme farvenuancer som byggefelt B 
og C, glas samt begrønnede partier 

 
 Sokler 
9.15  Sokler må udføres i en maksimal højde på 1 meter. Således skal kældre, 

der på grund af terrænet har en hel eller delvis fri facade, udføres som 
ydervægge. Sokler skal udføres i materialer jf. § 9.8. 

 
 Tage 
9.16 Tage på ny bebyggelse må kun beklædes med følgende materialer og 

kombinationer heraf: 
 Glas, 
 Tagpap, 
 Tegl, 
 Træ, 
 Stål, zink, kobber, skifer og aluminium, herunder metalliske, 

profilerede plader og strækmetal. 
 
 Desuden må der på tage etableres energiproducerende anlæg, ligesom 

tage må begrønnes med græs / sedum. 
 
 Tagflader må desuden indrettes som tagterrasser, parkering og færd-

selsarealer.  
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 Solfangere og solceller  
 
9.17  Hvis der etableres et anlæg til indvinding af solenergi på bygninger med 

taghældninger under 10 grader, må anlægget højst rage 1 m op over 
tagets højeste punkt, og anlægget skal placeres mindst 1,0 m fra tagkant. 

 
9.18  Hvis anlæg til indvinding af solenergi på bygninger med taghældninger 

under 10 grader skærmes bag en minimum 1 m høj brystning, må an-
lægget føres ud til brystningen. 

 
9.19 Til facade- og tagbeklædning og til energiproducerende anlæg i form af 

solceller og solfangere på facader og tage må der ikke benyttes reflekte-
rende materialer, som kan give anledning til væsentlige gener for omgi-
velserne. 

 
 Vinduer 
 
9.20 Vinduer og døre i stueetagen skal være lige høje inden for hver byggefelt 

og delbyggefelt, og i princippet gå fra gulv til loft. Som markering af ind-
gangspartier, må dette princip brydes – f.eks. ved etablering af dobbelt-
høje glaspartier. 

 
 Altaner, terrasser, balkoner og tagterrasser / haver 
 
9.21 Ved boligbebyggelse i byggefelt B, hvor boliger skal forsynes med op-

holdsaltaner eller terrasser, skal vinduer, karnapper, tagterrasser, balko-
ner, altaner og lignende bygningsdele fremtræde som integrerede dele 
af arkitekturen i den enkelte bygning og have et ens præg. 

 
 Elevatortårne og tekniske anlæg  
 
9.22 Elevatortårne og trappehuse skal udformes, så disse integreres i bygnin-

gen inden for tagprofilet. 
 
9.23 De i § 3 nævnte tekniske anlæg, som naturligt skal føres gennem dæk til 

fællesarealer på terræn eller tag, skal udformes, så de har funktioner ud 
over den tekniske funktion, såsom bænk, klatrestativ.  

 
 Skiltning 
  
9.24 Skiltning skal underordne sig bygningens arkitektoniske udtryk og faca-

dens bygningsdetaljer. 
 
9.25 Generel skiltning på facader må kun etableres som enkeltstående bog-

staver med en højde på maksimalt 2 meter og logoer med en højde på 
maksimalt 3 meter.  
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 Skiltning for den enkelte butik må ligeledes kun etableres som enkeltstå-
ende bogstaver med en højde på maksimalt 0,8 meter og logoer med en 
højde på maksimalt 1,5 meter. 

 
 For biografen i byggefelt C må der skiltes med navn og logo i form af 

enkeltstående bogstaver med en højde på maksimalt 2,5 meter og logo 
med en højde på maksimalt 3,5 meter. Hertil må der, på facaden mod 
Finlandsgade, etableres en logo med hhv. højde og bredde på maksimalt 
5 meter  

 
 Skilte må ikke rage op over facadens skæring til tagfladen.  
 
 Eksisterende skiltning er undtaget fra ovenstående og må opretholdes 

og erstattes med skilte og loger med nuværende dimensioner.   
 
9.26 Skiltningen skal begrænses til firmaets navn og/eller logo. 
 
9.27 Midlertidig14 skiltning, som f.eks. bannere, er undtaget for 9.23, 9.24 og 

9.25. 
 
9.28 Der må ikke etableres sammenhængende skiltning, der strækker sig over 

flere bygninger. 
 
9.29 Der må ikke etableres faste baldakiner, halvtage eller markiser. Undtaget 

herfor er dog lejemål i stueplan med arealer til udeserveringer.    
 
 Markiser der kan sammenfoldes skal i deres udformning tilpasses byg-

ningens arkitektur og vinduesopdeling. 
 
9.30 Udhængsskilte skal placeres i en højde, så færdslen ikke generes og ikke 

over etageadskillelse mellem stueetage og 1 etage.  
 
9.31 Tekst og logo i skilte må kun være baggrundsbelyste eller bagud lysende. 
 
9.32 Skiltning må suppleres med LED skærme med en størrelse på 3x6 meter. 

LED skærme må kun placeres som vist på lokalplankort 1. LED skærme 
må ikke give anledning til blændingsgener for trafikanter og boligbebyg-
gelse i området.   

 
9.33 Ved den eksisterende hovedindgang mod krydset Paludan Müllers Vej / 

Finlandsgade må der, som angivet på lokalplankort 1, opsættes én skil-
tepylon, der visercentrets navn og logo samt åbningstider. Pylonen kan 
indeholde led skærme og må maksimalt være 8 m høj og 1,75 m. bred. 

 
9.34 LED skærme må kun anvendes til still-billeder med skift pr. 15 sekunder 

eller derover.  
 
§ 10.  Ubebyggede arealer, hegn og beplantning 

 
14   Ved midlertidig skiltning forstås skilte, der ophænges i op til 8 uger.  
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 Opholdsarealer 
 
10.1  Inden for hele lokalplanområdet skal der etableres egnede opholdsarea-

ler svarende til mindst 30 % af boligbebyggelsens etageareal og 5% af 
erhvervsbebyggelsens etageareal. 
 
Opholdsarealerne må ikke være belastet af støj som fastlagt i § 11. 

 
Opholdsarealer skal etableres på terræn, på opholdsdækket over cen-
tret, som taghaver, tagterrasser eller altaner. 
 
Opholdsarealer skal etableres som en kombination af private opholds-
arealer til den enkelte bolig og fælles opholdsarealer. 
 
Fælles opholdsarealer skal placeres, som vist principielt på lokalplankort 
1, og skal udgøre mindst 25% af det samlede opholdsareal. 
 
Kantzonen (hvis den er indrettet til ophold) og udendørs opholdsarealer 
over terrænniveau, herunder altaner og tagterrasser medregnes i den 
samlede beregning af opholdsarealernes omfang. Dog må max 50 % af 
støjbelastet kantzone medregnes jf. § 11.3. Cykelparkering, redskabs-
skure, drivhuse, overdækninger, cykelskure, udstillingsarealer, trapper 
og lignende medregnes ikke. 

 
10.2 Opholdsarealerne skal have en rekreativ karakter og indrettes med vari-

erede muligheder for leg og ophold for alle aldre, ligesom de skal dispo-
neres med beplantningselementer, nærmiljøer og opholdszoner, så der 
sker en klar opdeling af offentlige gangarealer og private / semiprivate 
opholdsarealer.  

 
10.3 Arealer udlagt til fælles opholdsareal på opholdsdækket, skal indrettes 

som en mosaik af rektangulære flader og elementer i en kombination af 
befæstede flader, terrasser, eventuelle vandelementer samt grønne ele-
menter med en varieret beplantning. Principperne er beskrevet i redegø-
relsens afsnit vedr. opholdsarealer på side 16, og vist principielt på illu-
strationsplanen i redegørelsen på side 9 og 10. 

 
10.4 I forbindelse med opgange skal der etableres opholdsmulighed i form af 

en bænk eller siddeplint.  
 

Kantzoner 
  
 Kantzoner i gadeniveau 
10.5  De på lokalplankort 1 udlagte arealer til kantzoner skal have en bredde 

på mindst 1,5 m som angivet på lokalplankortet. 
 

Kantzoner skal udformes i et samspil mellem bebyggelsens arkitektoni-
ske udformning, stueetagens anvendelser og det tilgrænsende bymiljø. 
De skal indrettes med en kombination af siddenicher i facaden, 



37 
 

Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr.  1105 

beplantning og møblering, der understøtter zonens funktion som op-
holdsareal, adgangsareal, udstilling, se principielle kantzonediagrammer 
på side 6 og beskrivelse i redegørelsen side 15 og på bilag 4.  
 

 Hvor kantzoner ikke har fast inventar, skal de markeres eller afgrænses 
med belægningsskifte, beplantning eller lignende. 

 
10.6 De dele af kantzonerne, der anvendes som udstillingsareal, overdæk-

kede indgangspartier, cykelparkering, trapper eller lignende, må ikke 
medregnes som opholdsareal.  
 
Kantzoner på opholdsdæk 

10.7 De på lokalplankortet udlagte arealer til kantzoner på opholdsdækket 
over centret, skal have en bredde på mindst 2 m, og skal indrettes til 
ophold og adgangsareal til opgange og til de enkelte boliger.  

 
 Kantzonen skal, på de dele, der indrettes til privat ophold, afgrænses helt 

eller delvist mod de fælles opholdsarealer af en kombination af beplant-
ning på terræn, i plantekummer og / eller ved hjælp af indretninger til 
forskellige former for ophold, jf. illustrationsplanen og kantzonediagram-
mer i redegørelsen. 

 
 Beplantning 
 
10.8 Den eksisterende bevaringsværdige allébeplantning af Seljerøn langs 

med Åbogade og Helsingforsgade skal bevares som beplantningsele-
ment og forstærkes ved nyplantning.  

 
 Egetræerne langs med Paludan-Müllers Vej skal bevares som beplant-

ningselement.  
  
 Langs med Finlandsgade skal der genetableres en allébeplantning af ca. 

17 træer af arten Spidsløn, som vist principielt på lokalplankort 1. Træ-
erne skal plantes med en indbyrdes afstand på 10-15 meter.  

 
 Ovennævnte træer skal opretholdes og plantes i åbne bede mellem cy-

kelsti og fortov. Plantebedenes bredde skal være min. 2 m. og dybden af 
plantebedet skal være min. 1 m, hvor de øverste 40 – 60 cm skal være 
vækstmuld, der opfylder de egenskaber den påtænkte beplantning kræ-
ver. Råjorden under mulden skal være veldrænet evt. iblandet sand. 

 
 Se principsnit på bilag 5. 
 
 Alle vejtræer og øvrig beplantning skal beskyttes som beskrevet i Aarhus 

Kommunes vejledning ’Pas på træerne’15 
 

 
15   Link til 'Pas på træerne' 

https://aarhus.dk/media/3423/pas_paa_traeerne_i_aarhus_2016.pdf
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10.9  Der må ikke foretages jordkomprimering, anlæg, terrænregulering eller 
udgravning inden for de på lokalplankortet udpegede træers drypzo-
ner/kroner. 

10.10  Hvis der meddeles dispensation til fældning skal der, jf. retningslinjer i 
Aarhus Kommuneplan, plantes to nye træer til erstatning for hvert træ der 
fældes. Træerne der plantes skal sikres gode vækstbetingelser både un-
der og over jorden og plantes i en størrelse så det fra plantetidspunkt 
giver et miljø som træ. Minimum str. træ er 18-20 cm i stammeomkreds 
målt i 1 meters højde. 

 
10.11 Beplantning på det fælles opholdsareal på opholdsdækket skal etableres 

som en kombination af rektangulære grønne opholdsflader på terræn, 
hække og bede samt plantekummer med rumskabende beplantning som 
f.eks. staudegræsser, buske og små træer.  

 
10.12 På opholdsdækket gælder, at plantebede skal etableres med en dybde 

på mindst 1,0 m med en vækstmuld, der opfylder de egenskaber den 
påtænkte beplantning kræver16.  

 
10.13 I det på lokalplankort 1 viste fælles opholdsareal på opholdsdækket gæl-

der, at mindst 20% af opholdsarealet skal indgå som grønne elementer 
med træer, buske og plantebede. 

 
 Tekniske anlæg og affald 
 
10.14 Anlæg til håndtering af husholdningsaffald skal etableres som molok-løs-

ninger, placeret på Helsingforsgade og Finlandsgade, som vist på lokal-
plankort 1.  

 
 Regnvandshåndtering / Håndtering af overfladevand 
 
10.15 Anlæg til forsinkelse og håndtering af regnvand, skal etableres som re-

kreative elementer. 
 
§ 11. Støjforhold 
 
 Vejtrafikstøj 
11.1 Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som trafikstøj på-

fører bebyggelse til boligformål på facader, der vender bort fra de om-
kringliggende veje, ikke overstiger Lden 58 dB. 

 
 Dog kan støj på mindre dele af facader, der vender bort fra omkringlig-

gende veje, tillades at overstige Lden 58 dB, såfremt der indarbejdes støj-
reducerende tiltag i vinduer og døre, forudsat, at det kan dokumenteres, 
at de indendørs støjkrav jf. § 10.2 kan overholdes.   

 

 
16   Dybden af plantebedet skal være min. 1 m., hvor de øverste 40-60 cm. skal være en vækstmuld der 

opfylder de egenskaber den påtænkte beplantning kræver. Råjorden under mulden skal være  
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11.2 Boligbebyggelsens facader langs Finlandsgade, Helsingforsgade og 
Åbogade kan blive påvirket af et støjniveau, der overstiger Lden 58 dB. 
Her skal det sikres, at det indendørs støjniveau, som vejtrafikstøj påfører 
bebyggelsen i sove- og opholdsrum ikke overstiger Lden 33 dB med luk-
kede vinduer og døre og Lden 46 dB med et vindue åbent i boligen17. 

 
11.3 Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj 

påfører opholdsarealerne, ikke overstiger Lden 58 dB på døgnbasis. 
 
 Dog kan op til 50 % af kantzone og byrumsareal, der er påvirket af vejstøj 

over Lden 58 dB, medregnes som opholdsarealer, såfremt de etableres 
med en høj rekreativ værdi jf. § 10 vedr. kantzoner. 

  
Virksomhedsstøj 

11.4 Ved etablering af virksomheder skal det sikres, at virksomhederne ikke 
påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, 
der er gældende i henhold til Kommuneplanens støjbestemmelser. 

 
11.5 Ved etablering af støjfølsom anvendelse, herunder boliger, skal det sik-

res, at de ikke er påvirkede af støj fra eksisterende virksomheder og p-
anlæg i eller uden for lokalplanområdet, i en grad der overstiger Miljøsty-
relsens vejledende grænseværdier for støj. 

 

§ 12. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny 
bebyggelse 

 
• De i § 5 nævnte forhold er tilvejebragt. 
• Den i § 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet 

sted. 
• De i § 10 nævnte opholdsarealer er etableret. 
• De i § 10 nævnte kantzoner langs Finlandsgade og Helsingfors-

gade er etableret. 
• De i § 10.8 nævnte vejtræer langs Finlandsgade er etableret. 
• Det ved beregninger er dokumenteret at de i §11 nævnte støjkrav 

er opfyldt. 
• Der er anlagt en efter Aarhus Kommune, Teknik og Miljøs skøn 

passende del af de i § 5 nævnte veje, stier og parkeringspladser. 
Se fodnote11. 

• Der er anlagt en efter Aarhus Kommune, Teknik og Miljøs skøn 
passende del af de udendørs opholdsarealer. Se fodnote 18. 

 
 
 
 

 
17  Ved åbent vindue forstås et åbningsareal på 0,35 m2 og en efterklangstid på 0,5 sek.  
18  Såfremt anlæg af friarealer, opholdsarealer, plantebælter, veje, stier m.v. ikke hensigtsmæssigt kan fær-

diggøres forinden ibrugtagen af bebyggelse, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give 
dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en 
rimelig tid. 
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§ 13. Servitutter 
  
 Med lokalplanens ikrafttræden ophæves følgende servitutbestemmelse i 

medfør af planlovens § 15, stk. 2, nr. 17: 
 
 På matr.nr. 117im Århus Markjorder 
 
 Dato/løbenummer: 02.05.1950-933135-63 
 Dok om bebyggelse, benyttelse mv 
 Påtaleberettiget: Aarhus Kommune 
  
§ 14. Ophævelse af byplanvedtægt eller ældre lo-

kalplan 
 
 Lokalplan nr. 651, vedtaget af Aarhus Byråd i december 2003, ophæves 

ved vedtagelsen af nærværende lokalplan. 
 
 Lokalplan nr. 631, vedtaget af Aarhus Byråd i august 2001, ophæves ved 

vedtagelsen af nærværende lokalplan, for så vidt angår den del, der er 
omfattet af denne.  
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LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER 
Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden plan-
lægning, som vedrører lokalplanen. 
 
Kommuneplanen 
Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været Kommuneplan 2017, som 
byrådet har vedtaget. 
 
Nedenstående kort viser kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel. Lo-
kalplanområdet er, som vist, beliggende i rammeområde 140102CE, der er udlagt 
til centerformål, nærmere betegnet bydelscenter. Lokalplanområdet er beliggende i 
byzone. Inden for lokalplanområdet gives der mulighed for byggeri i op til 4 etager 
og med en bygningshøjde på op til 20 meter, ligesom der fastlægges en bebyggel-
sesprocent på 130 for den enkelte ejendom.  
 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer, men ikke 
med rammebestemmelserne, idet der ønskes mulighed for at bygge op til 6 etager 
og 25 meters højde med en bebyggelsesprocent op til 165. Derfor udarbejdes der 
sideløbende med denne lokalplan et kommuneplantillæg, der muliggør dette.  
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Kommuneplanens rammer       ••••••••• Lokalplanområdet 
 
Anden fysisk planlægning 
 
Lokalplan nr. 651, vedtaget af Aarhus Kommune i december 2003 er gældende for 
lokalplanområdet. Ved vedtagelsen af nærværende lokalplan ophæves hele lokal-
plan 651.  
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Lokalplan nr. 631, vedtaget af Aarhus Kommune i august 2001, ophæves ved ved-
tagelsen af nærværende lokalplan, for så vidt angår den del, der er omfattet af 
denne.  
 
Detailhandel 
 
I henhold til Aarhus Kommuneplan 2017 er der fastlagt en samlet ramme til butiks-
formål for Storcenter Nord og Vanggaardcentret på 22.000 m2. Det eksisterende 
butiksareal i Storcenter Nord udgør inden udvidelsen ca. 16.740 m2. Butiksarealet 
ønsket udvidet med ca. 3.155 m2, således at den samlede ramme til butiksformål 
for Storcenter Nord efter udvidelsen vil udgøre 19.895 m2*. Vanggaardcentrets bu-
tiksareal udgør ca. 1.521 m2.    
 
Lokalplanens fastlægger desuden maksimale størrelser for butikker i overensstem-
melse med kommuneplanens rammebestemmelser. Således må der opføres eller 
indrettes dagligvarebutikker på indtil 3.500 m² bruttoetageareal og udvalgsvarebu-
tikker på indtil 2.000 m² bruttoetageareal i lokalplanområdet. Eksisterende butikker 
med størrelser over det nævnte må dog opretholdes og genetableres inden for om-
rådet.   
 
*jf. arealopgørelse fra 05.10.2018.   
 
Lokalplanen giver således mulighed for udvidelse af Storcenter Nords areal til de-
tailhandel med 3.155 m2. 
 
I redegørelsen til lokalplaner, der muliggør etablering af butikker, skal der i henhold 
til Planlovens § 16, stk. 5 gøres rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, her-
under den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. 
 
Butikkerne indrettes i stueetagen langs Finlandsgade i tilknytning til det eksiste-
rende storcenter og udgør stueetagen i den nye karrébebyggelse med liberale er-
hverv og boliger langs Finlandsgade og Helsingforsgade. Butikkerne vil således 
indgå med samme arkitektoniske udformning og i samme byggematerialer som kar-
rébebyggelsen, og er derfor ikke dominerende i forhold til bebyggelsen i øvrigt, tvært 
imod vil udvidelsen af storcentret være med til at styrke bymiljøet, idet centrets nu-
værende, meget lukkede facader, åbnes op mod det omgivende bymiljø, hvorved 
der i langt højere grad inviteres til ophold og aktivitet langs Finlandsgade og Hel-
singforsgade. 
 
Vejadgang sker fra Finlandsgade, Helsingforsgade, Åbogade og Paludan Müllers 
Vej. Det vurderes, at den skønnede udvikling i trafiktallet grundet udvidelsen af cen-
tret ikke giver anledning til en væsentlig merbelastning på omgivelserne hvad angår 
trafikbelastning. I lokalplanområdet findes p-pladser, der opfylder gældende parke-
ringsnormer, hvorfor parkering ikke påvirker naboområder – se i øvrigt trafikredegø-
relsen nedenfor.  
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Overordnede vej- og stiforhold 
 
De eksisterende vejadgange til lokalplanområdet opretholdes stort set uændrede, 
dog nedlægges den ene af de tre eksisterende overkørsler på Finlandsgade, lige-
som der gives der mulighed for at forskyde rampen til tagparkeringen fra Helsing-
forsgade ca. 5 meter. Således skal lokalplanområdet fortsat have vejadgang fra Hel-
singforsgade, Finlandsgade og Paludan-Müllers Vej, hvorfra der er videre adgang 
til Vestre Ringgade og Halse Ringvej.   
 
I forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan, er der udarbejdet en trafikana-
lyse, som konkluderer følgende: 
 
Udvidelsen af Storcenter Nord forventes at generere 2.100-2.200 bilture pr. døgn, 
hvilket svarer til ca. 230 ture i eftermiddagsspidstimen. Disse ture fordeler sig ud på 
det omkringliggende vejnet, hvilket primært har indflydelse på trafikafviklingen i det 
signalregulerede T-kryds mellem Paludan-Müllers Vej og Finlandsgade.  
 
En forudsætning, som indgår i både den eksisterende og fremtidige situation, er 
ombygningen af krydset Paludan-Müllers Vej / Jens Baggesens Vej. Ombygningen 
indebærer, at venstresving til og fra Jens Baggesens Vej forbydes i 2019 med hen-
blik på at forbedre trafikafviklingen. Der bliver således kun mulighed for højre 
ind/højre ud til/fra Jens Baggesens Vej.  
 
På baggrund af kapacitetsberegningerne vurderes trafikafviklingen i eftermiddags-
spidstimen at være acceptabel i både den eksisterende og fremtidige situation. I 
begge tilfælde overstiger kødannelsen i venstresvingssporet fra Finlandsgade dog 
svingbanens længde. Derved er der en risiko for, at kødannelsen i enkelte tilfælde 
kan blokere for den højre svingende trafik. Kødannelsen begrænser dog ikke til- og 
frakørsel til Storcenter Nords parkeringskælder.  
 
Udbygningsaftale 
 
Aarhus Kommune har fra ejeren af matr. nr. 117im og 117 qr, Århus Markjorder 
modtaget en opfordring til at indgå en frivillig udbygningsaftale, jf. Planlovens § 21 
b, stk. 3 og har forhandlet herom. 
 
Forhandlingerne har udmøntet sig i et udkast til aftale om udbygning af infrastruk-
turanlæg. 
 
Ved aftalen forpligter den ovenfor nævnte grundejer sig til at etablere følgende an-
læg: 
 

- Forlængelse af svingbanen fra Finlandsgade ud på Paludan Müllers Vej. 
- Etablering af ny krydsningshelle over Finlandsgade ud for nyt indgangsparti 

til Storcenter Nord. 
- Etablering af træer i rabatten langs Finlandsgade. 
- Forbedrede krydsningsforhold ved ny indgang ved Helsingforsgade/Åbo-

gade 
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- Etablering af affaldsstation med 4 nedgravede molokker i Finlandsgade 
samt holdeplads til affaldsbil og tilpasning af opstribning i vejen. 

- Etablering af affaldsstation med 4 nedgravede molokker i Helsingforsgade. 
 
Natura 2000 og Bilag IV 
 
I henhold til Habitatdirektivet er det et krav, at der ved alle afgørelser skal foretages 
en konkret vurdering ift. påvirkning af Natura 2000 områder og Bilag IV arter.  
 
Nærmeste Natura 2000 område er Brabrand Sø med omgivelser (H233), som ligger 
ca. 4 km fra lokalplanområdet. Udpegningsgrundlaget for området er fem naturty-
per: Næringsrig søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, rigkær, 
bøgeskov på muldbund, elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld, samt ege-
skov og blandskove på mere eller mindre rig jordbund og tre: arter stor vandsala-
mander, damflagermus, odder. 
 
På grund af afstanden samt projektets karakter vurderes det konkrete projekt ikke 
at kunne påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 2000 området væsentligt. 
 
Der er ikke registeret bilag IV arter eller rødliste- og fredede arter.    
 
Arkæologiske forhold 
 
Moesgaard Museum har foretaget arkivalsk kontrol af ovennævnte område med det 
formål at lokalisere eventuelle spor efter menneskelige aktiviteter, der er omfattet af 
Museumslovens § 27, dvs.: Strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, 
grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, 
hvori disse spor er anbragt (jf. Museumslovens § 27 stk. 1). Der er ingen registre-
ringer af fortidsminder inden for projektarealerne, og da området må betragtes som 
forstyrret af moderne byggeri mv., anser Moesgaard Museum det ikke for nødven-
digt at foretage arkæologiske undersøgelser forud for anlægsarbejdet. 
 
Skulle der mod forventning dukke et enestående arkæologisk materiale op i forbin-
delse med evt. kommende gravearbejde, f.eks. en grav, der kan ligge helt isoleret 
fra det øvrige fundmateriale, skal Moesgaard Museum underrettes. Museet vil da 
inden for 2 uger foretage de nødvendige undersøgelser. Udgifterne til en evt. ud-
gravning dækkes af Slots‐ og Kulturstyrelsen (jf. Museumsloven § 27 stk. 5:2). 
 
Varmeplanlægning 
 
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid 
gældende betingelser.  
 
AffaldVarme Aarhus udarbejder projektforslag for godkendelse, der dokumenterer 
om fjernvarme er den samfundsøkonomiske bedste varmeforsyning for området. 
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Affald 
 
Husholdningsaffald og Erhvervsaffald skal holdes adskilt. Erhverv skal have egen 
privat ordning for håndtering af affald fra virksomhederne i planområdet, hvorfor der 
skal udlægges arealer til formålet. 
 
Husholdningsaffald skal håndteres i centrale molok-løsninger, placeret langs Hel-
singforsgade og Finlandsgade. Projektforslag til affaldshåndtering skal godkendes 
ved AffaldVarme Aarhus, Affald. 
 
Det anbefales at overveje opsamlingssted til storskrald.  
 
Vandindvindingsinteresser 
 
Lokalplanområdet er beliggende udenfor områder med særlige drikkevandsinteres-
ser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Der er således ikke 
nuværende eller fremtidige indvindingsinteresser i området. 
 
Spildevand og regnvand 
 
Området er omfattet af Aarhus Kommunes spildevandsplan, delopland Q017, og 
har ifølge Aarhus Vands oplysninger separate interne afledningssystemer til hen-
holdsvis spildevand og regnvand. Ved udførelsen af lokalplanen skal alle nye syste-
mer til afledning af spildevand og regnvand / omlægning af eksisterende kloak inden 
for området fortsat etableres som separatsystem, hvor regn- og spildevand afledes 
i særskilte systemer, i overensstemmelse med Aarhus Kommunes strategi for ad-
skillelse af regn- og spildevand. 
 
Spildevand 
Hus- og erhvervsspildevand skal afledes til Marselisborg Renseanlæg via eksiste-
rende interne anlæg for spildevand, som er tilsluttet fællesledningen i Paludan Mül-
lers Vej. Alternativt kan der rekvireres et nyt stik ved Aarhus Vand. 
 
Regnvand 
Regnvand skal afledes via eksisterende interne anlæg for regnvand med afledning 
til regnvandsledningen i Finlandsgade. Ved etablering af grønne tage, spejlbassiner 
el.lign. kan regnvandet også bidrage til det rekreative og æstetiske udtryk i området. 
Der opfordres i øvrigt til at undersøge mulighed for opsamling og genanvendelse af 
regnvandet til fx toiletskyl, tøjvask mm. 
 
Ekstremregn 
Det skal sikres, at områdets nye bebyggelse udføres, så det er robust over for risiko 
for oversvømmelse. Der skal herunder tages højde for, at vandet ved ekstremregn 
og tøbrud ledes væk fra kældre og øvrige sårbare elementer, og i stedet ledes til 
områder, hvor det gør mindst mulig skade. Det skal sikres, at planlagt byggeri / ter-
rænbearbejdning inden for området ikke vil forværre oversvømmelsesrisikoen uden 
for området. 
 
 
 



47 
 

Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr.  1105 

Øvrigt og tilladelser 
Aarhus Vand stiller krav om, at ledninger / anlæg, der skal overtages af Aarhus 
Vand, bl.a. som følge af matrikulære ændringer, er projekteret af Aarhus Vand, og 
at eksisterende stik, der ikke ønskes genanvendt, afproppes efter anvisning fra Aar-
hus Vand. Se i øvrigt Aarhus Vands bygherrevejledning, som kan findes på: 
www.aarhusvand.dk/erhverv/bygherre-tilslut-kloak/byggemodning/  
 
Tilslutningen til Aarhus Vands kloakker skal ske efter aftale og nærmere anvisninger 
fra Aarhus Vand A/S, aarhusvand@aarhusvand.dk, og i henhold til betalingsved-
tægterne.  
 
Forureningsforhold – Jord 
 
Aarhus Kommune har pr. 19. oktober 2017 følgende oplysninger om lokalplanom-
rådet:  
 
Matr. nr. 117q Århus Markjorder  
Aarhus Kommune har pr. 19. oktober 2017 oplysninger om, at Region Midtjylland 
den 6. december 2005 har kortlagt en del af matr.nr.117qr Århus Markjorder på 
vidensniveau 2 jf. lov om forurenet jord. Matriklen er kortlagt, fordi der er konstateret 
en forurening med olieprodukter på ejendommen.  
 
Matr. nr. 117im Århus Markjorder  
Region Midtjylland har særskilt vurderet den del af lokalplanområdet, som omfatter 
matrikel 117im Århus Markjorder, i henhold til lov om forurenet jord og har ikke re-
gistreret potentielle forureningskilder, som giver anledning til kortlægning. 
 
Områdeklassificering  
 
Lokalplanområdet ligger inden for et områdeklassificeret område. Det betyder, at 
området som udgangspunkt er let forurenet, fordi det ligger i en del af byzonen, som 
gennem længere tid er blevet påvirket med skorstensrøg fra industri, kakkelovne 
samt bilos. Områdeklassificering er et begreb, som er indført på landsplan i alle 
byzoner pr. 1. januar 2008.  
 
Bygge- og anlægsarbejde, følsom arealanvendelse 
 
Før der igangsættes grave- eller bygge/anlægsarbejde på de kortlagte matrikler skal 
Aarhus Kommune, Byggeri samt Virksomheder og Jord kontaktes.  
 
Der må ikke ændres arealanvendelse til bolig, legeplads, børneinstitution, friareal 
eller lignende forureningsfølsom anvendelse på de kortlagte arealer, før Aarhus 
Kommune, Center for Miljø og Energi har meddelt tilladelse jf. lov om forurenet jord, 
§ 8.  
 
Jf. § 72 b i lov om forurenet jord skal det ved følsom arealanvendelse sikres, at det 
øverste 50 cm’s jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet eller at 
der er etableret en varig fast belægning. 
 
 

http://www.aarhusvand.dk/erhverv/bygherre-tilslut-kloak/byggemodning/
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Overskudsjord/byggeaffald 
 
Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Aarhus Kommunes 
Jordflytningsregulativ, og bortskaffelse af byggeaffald skal ske i henhold til Aarhus 
Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. 
  
Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser.  
Før der fjernes jord fra lokalplanområdet skal jordflytning, jf. lov om forurenet jord, § 
50, anmeldes til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi. 
 
Omplacering og genanvendelse af forurenet jord inden for ejendommen skal god-
kendes af Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi jf. lov om Miljøbeskyttelse, 
§ 19. Region Midtjylland orienteres herom i relation til ændret kortlægningsstatus. 
  
Støjmæssige forhold 
 
Trafikstøj  
 
De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbe-
stemmelser. 
 
Området er i dag støjbelastet af vejtrafikstøj fra Paludan Müllers Vej, Finlandsgade, 
Helsingforsgade og Åbogade. De støjmæssige forhold i forbindelse med den øget 
trafik i området skal vurderes som led i udarbejde af lokalplanen. 
 
Bygherre skal udarbejde en støjredegørelse, der sandsynliggør, at det er muligt at 
udnytte lokalplanens fremtidige byggeret under hensyntagen til kommuneplanens 
rammebestemmelser vedrørende støj, som ved boligformål er 58 dB beregnet som 
Lden og kontorerhverv er 63 dB beregnet som Lden samt på evt. udendørs opholds-
arealer er 58 dB. 
 
Virksomhedsstøj  
 
Virksomhedsstøj skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser jf. Miljø-
styrelsens vejledning nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder. 
  
Det skal derfor ved facadeisolering og andre støjdæmpende tiltag sikres, at de vej-
ledende grænseværdier for støjbelastningen på facader og opholdsarealer mv. er 
overholdt inden for lokalplanområdet – se tabellen. 
  

                                    Tidsrum 
  
  

 
Områdetype 
(faktisk anv.) 

Mandag – fredag 
Kl. 07.00 – 18.00 

lørdag 
kl. 07.00-14.00 

  

Mandag – fredag 
Kl. 18.00-22.00 

lørdag 
kl. 14.00-22.00 

søn- og helligdage 
kl. 07.00-22.00 

Alle dage 
kl. 22.00-07.00 
(max værdier i 

parentes) 

1.      Erhvervs- og industriom-
råder 70 70 70 (-) 

2.      Erhvervs- og industriom-
råder med forbud mod 
generende virksomheder 

60 60 60 (-) 
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3.      Områder for blandet bo-
lig og erhvervsbebyg-
gelse, centerområder 
(bykerne) 

55 45 40 (55) 

4.      Etageboligområder 50 45 40 (55) 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder målt udendørs. 
 
Bevaringsværdig træbeplantning 
 
Et stærkt karaktergivende træk i Katrinebjergområdet er de mange gamle allétræer 
i brede græsrabatter langs gaderne. Specielt de mere end 50 år gamle seljerøn 
langs Helsingforsgade og Åbogade og egetræerne langs Paludan Müllers Vej giver 
området et grønt og harmonisk præg. Der er nogle strækninger, hvor allétræerne 
mangler. Det gælder f.eks. den sydlige del af Finlandsgade på strækningen ud for 
Storcenter Nord. 
 
For at fastholde og forstærke et helhedsbillede af et grønt karaktertræk for Katrine-
bjerg skal der etableres nye trærækker, hvor der i dag ikke er træer, som samlet 
giver grøn merværdi til byggeriet og byen. 
 
Derfor skal alleen med Ahorn (Acer pseudoplatanus 'Negenia') fortsættes langs lo-
kalplanområdet på Finlandsgade. Rabatarealet med græs er kun ca. 1 m bredt og 
det kan derfor blive nødvendigt at anlægge rodvenlig befæstelse under cykelsti for 
at sikre gode vækstvilkår for træerne. Der skal ske en mere detaljeret dialog og 
aftale omkring plantning af træerne. 
 
Eksisterende træer på Helsingforsgade, Åbogade og Paludan Mullers Vej skal be-
skyttes under anlægsfase som beskrevet i Vejledningen ”Pas på træerne i Aarhus, 
Vejledning og krav i forbindelse med arbejder ved træer”. 
 
Miljøvurdering 
 
For lokalplaner og kommuneplantillæg, der er omfattet af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), foretages en screening. 
 
Ved lokalplanlægning i Aarhus Kommune anvendes et screeningsværkstøj i form af 
en tjekliste til vurdering af lokalplanens indvirkning på miljøet. Lokalplanen vurderes 
i forhold til påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, lovens bilag 1 og 
2 samt Aarhus Kommunes højhuspolitik. Her afgøres også, hvorvidt planen vil 
kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet ud fra et bredt miljøbegreb. I afgørelsen 
indgår hensynet til kriterierne i lovens bilag 3 (bl.a. forhold vedrørende planens ka-
rakteristika samt kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, 
og resultaterne af høringerne efter § 32 i loven). 
 
I henhold til § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillæg-
get ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne fastlægger anven-
delsen af et mindre område på lokalt plan og ikke vurderes at få væsentlig indvirk-
ning på miljøet jf. lovens § 8, stk. 2. 
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Begrundelse for at planen ikke vurderes at få væsentlig indflydelse på miljøet: 
De vigtigste vurderede påvirkninger berører emnerne, der er oplistet nedenfor. På-
virkningerne er vurderet til ikke at være væsentlige, såfremt nedenstående håndte-
res. 
 
Hovedpunkterne er: 

• Trafikafviklingen 
• Støjgener 
• Bygningshøjde og omfang 

 
Trafikafviklingen: 
Udvidelsen af Storcenter Nord forventes at generere 2.100-2.200 bilture pr. døgn, 
hvilket svarer til ca. 230 ture i eftermiddagsspidstimen. Disse ture fordeler sig ud på 
det omkringliggende vejnet, hvilket primært har indflydelse på trafikafviklingen i det 
signalregulerede T-kryds Paludan-Müllers Vej / Finlandsgade og det prioriterede 
kryds Paludan-Müllers Vej / Åbogade. 
 
På baggrund af kapacitetsberegningerne vurderes trafikafviklingen i eftermiddags-
spidstimen at være acceptabel. Dette gør sig gældende for krydsene ved Paludan-
Müllers Vej / Finlandsgade og Paludan-Müllers Vej / Åbogade i både den eksiste-
rende og fremtidige situation. I både den eksisterende og fremtidige situation over-
stiger kødannelsen i venstresvingssporet fra Finlandsgade dog svingbanens 
længde. Derved er der en risiko for, at kødannelsen i enkelte omløb kan blokere for 
den højresvingende trafik. Kødannelsen begrænser dog ikke til- og frakørsel til Stor-
center Nords parkeringskælder.  
 
For at håndtere ovenstående mulige kødannelse, er der indgået udbygningsaftale 
om forlængelse af svingbanen fra Finlandsgade ud på Paludan Müllers Vej   
 
En forudsætning som indgår både i den eksisterende og den fremtidige situation er 
en ombygning af krydset Paludan Müllers Vej / Jens Baggesens Vej, der er sikret i 
anden planlægning. Ombygningen indebærer, at venstresving til og fra Jens Bag-
gesens Vej forbydes i 2019 med henblik på at forbedre den overordnede trafikafvik-
ling. Der bliver således kun mulighed for højre ind/højre ud til/fra Jens Baggesens 
Vej. 
 
Støjgener: 
Der er foretaget beregning af støj fra Helsingforsgade, Finlandsgade, Åbogade samt 
Paludan-Müllers Vej langs Storcenter Nord. Resultaterne for vejstøj viser, at få hjør-
neboliger ud mod Helsingforsgade og Åbogade rammes af støj og dermed ikke har 
en stille facade. Her kræves det at facaderne udformes med lydisolerende tiltag, 
således at den kommende lokalplans krav vil være overholdt. De få boliger kan også 
afhjælpes ved at der opsættes tæt værn omkring den nordvestlige tagterrasse. Øv-
rige boliger har en stille facade mod opholdsarealet. Det udendørsopholdsareal 
oppe på storcenteret er ikke ramt af trafikstøj, altså ligger hele området under 58 
dB. Dette skyldes at de nye lejligheder fungerer afskærmende fra de omkringlig-
gende veje. 
 
Området omkring Storcenteret er belastet med støj i både den eksisterende situa-
tion og i den fremtidige situation. Støjgenerne er ikke som følge af det nye projekt. 
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Bygningshøjde og omfang: 
Projektet er ikke omfattet af Aarhus Kommune højhuspolitik og projektets bygnings-
højde og omfang er tilpasset de omkringliggende omgivelser og mulighederne i den 
omkringliggende planlægning. Projektet vurderes i højde og omfang ikke at påvirke 
det omgivende miljø væsentligt  
 
Kollektiv trafik 
 
Området busbetjenes ved planens udarbejdelse af busrute 2A der har stop på Pa-
ludan Müllers Vej samt de nærliggende busruter 5A og 13 med stop på Vestre Ring-
gade. 
 
Skoleforhold  
 
Ved lokalplanens udarbejdelse ligger området i Katrinebjergskolens skoledistrikt. 
 
Der gøres opmærksom på, at skolevæsenets planlægning for bydelen kan medføre 
ændringer i de enkelte skolers oplande. 
 
Institutionsforhold  
 
I nærheden af lokalplanområdet findes ved planens udarbejdelse følgende instituti-
oner:  
 
Katrinebjergskolen med SFO på adressen:  

• Katrinebjergvej 60  
 
Christiansbjerg dagtilbud med afdelinger på følgende adresser: 

• Bodøvej 96 
• Thorshavnsgade 16 
• Katrinebjergvej 140 
• Motalagade 6 
• Malmøgade 10 
• Rødkløvervej 4 

 
De selvejende Dagtilbud (SDT) på følgende adresser: 

• Arendalsvej 7 
• Jens Baggesens Vej 94 

 
Klubtilbud på adressen: 

• Bodøvej 96 
 
Tilladelse fra andre myndigheder 
 
Nedlæggelse af overkørsler til offentlig vej forudsætter tilladelse fra vejmyndighe-
den. 
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Teknisk forsyning 
 
Elforsyning sker fra:  NRGI A/S 
  Dusager 22 
  8200 Aarhus N.    
 
Vandforsyning sker fra:  Aarhus Vand A/S 
  Bautavej 1, 
  8210 Aarhus V.   
 
Varmeforsyning kan ske fra:  Affald Varme Aarhus 
  Teknik og Miljø 
  Bautavej 1, 
  8210 Aarhus V. 
 
Ny bebyggelse kan tilsluttes kollektiv varmeforsyning på forsyningens til enhver tid 
gældende betingelser.  
 
Kloakforsyning sker ved:   Aarhus Vand A/S 
  Bautavej  
  8210 Aarhus V. 
  Mail: 
  aarhusvand@aarhusvand.dk 
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LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 
Retsvirkninger af forslaget til lokalplanen 
 
Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod 
enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene 
i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksi-
sterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. 
 
Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en 
endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelsen af forslaget. 
 
Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være 
muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller 
på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er 
i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- 
eller anlægsarbejde. 
 
Retsvirkninger af lokalplanen 
 
Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. 
 
Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på 
en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. 
 
Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der 
er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. 
 
Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bort-
falder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. 
 
Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med 
principperne i planen. 
 
Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den 
påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger 
herom, før dispensation eventuelt gives. 
 
Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. 
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TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 
Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune 
 
 
Redegørelse 
 
Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 140102CE. 
 
Nedenstående kort viser kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og 
lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammeområde 140102CE, udlagt til cen-
terformål, nærmere betegnet bydelscenter. Lokalplanområdet er beliggende i by-
zone. Inden for lokalplanområdet gives der mulighed for byggeri i op til 4 etager og 
med en bygningshøjde på op til 20 meter, ligesom der fastlægges en bebyggelses-
procent på 130 for den enkelte ejendom.  
 

 
 
Rammekort til Tillæg nr. 49 til kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune 
 
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer, men ikke 
med rammebestemmelserne, idet der ønskes mulighed for at bygge op til 6 etager 
og 25 meter med en bebyggelsesprocent op til 165. Derfor udarbejdes dette kom-
muneplantillæg sammen med lokalplan nr. 1105, således at der skabes overens-
stemmelse med det ønskede etageantal, bygningshøjde og bebyggelsesprocent. 
De øvrige rammebestemmelser opretholdes uændrede.   
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Da den samlede ramme til butiksformål er i overensstemmelse med kommunepla-
nens retningslinjer og rammer for området, påvirker kommuneplantillægget ikke de 
forhold, som fremgår af planlovens § 11, stk. 1. 
 
Natura 2000 og Bilag IV 
 
Efter Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internatio-
nale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1383 af 
26/11/2016) har Aarhus kommune vurderet at planen ikke kan skade Internationale 
beskyttelsesområder (Natura2000, Habitat og Fuglebeskyttelsesområder) 
 
Det er desuden vurderet at lokalplanen ikke vil medføre skade på yngle- eller raste-
områder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habi-
tatdirektivets bilag IV, litra a, (eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habi-
tatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. 
 
Rammebestemmelser 
 
Rammebestemmelserne rammeområde 140102CE har følgende ordlyd: 
 
Rammeområde 140102CE 
 
Områdets anvendelse er fastlagt til centerformål. I området kan der etableres butik-
ker, liberale erhverv, restauranter og lignende, som naturligt kan indpasses i et by-
delscenter. Såfremt intet andet er nævnt særskilt i rammerne kan der - inden for den 
angivne samlede ramme for tilvækst af butiksarealet i bydelscentret - opføres eller 
indrettes dagligvarebutikker på indtil 3.500 m² bruttoetageareal og udvalgsvarebu-
tikker på indtil 2.000 m² bruttoetageareal i området. 
  
Området kan desuden anvendes til offentlige formål og til boliger. Ved planlægning 
for placering af butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, er der 
mulighed for at der kan planlægges for butikker med et større maksimalt bruttoeta-
geareal.  
 
Ved nybyggeri eller ombygning inden for området skal bymiljøet styrkes og bebyg-
gelsen skal udformes med facade og vinduespartier mod tilstødende vejarealer. 
Parkeringspladser skal som udgangspunkt indrettes bag den bygning, de service-
rer. 
 
Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 6 etager. 
 
Bygningshøjden må ikke overstige 25 m. 
 
Bebyggelsesprocenten må ikke overskride 165 for den enkelte ejendom. 
 
Området indgår i byomdannelsesområdet Katrinebjerg. Det samlede byomdannel-
sesområde skal anvendelsesmæssigt disponeres, således at max. 70 % af etage-
arealet anvendes til boliger og min. 30 % anvendes til erhverv eller offentlige formål. 
Bebyggelsen mod Helsingforsgade skal opføres som erhvervsbyggeri med kontorer 
og lignende blandet med boliger og må ikke anvendes til butikker. 
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Generelle rammebestemmelser for – 22. Bydelscenter 
Områdets anvendelse er fastlagt til centerformål. I området kan der etableres 
butikker, liberale erhverv, restauranter og lignende, som naturligt kan indpasses 
i et bydelscenter. Såfremt intet andet er nævnt særskilt i rammerne kan der - 
inden for den angivne samlede ramme for tilvækst af butiksarealet i bydelscentret 
- opføres eller indrettes dagligvarebutikker på indtil 3.500 m2 bruttoetageareal og 
udvalgsvarebutikker på indtil 2.000 m2 bruttoetageareal i området. 
 
Området kan desuden anvendes til offentlige formål og til boliger. Ved planlæg-
ning for placering af butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, 
er der mulighed for at der kan planlægges for butikker med et større maksimalt 
bruttoetageareal.  
 
Ved nybyggeri eller ombygning inden for området skal bymiljøet styrkes og be-
byggelsen skal udformes med facade og vinduespartier mod tilstødende vejare-
aler. Parkeringspladser skal som udgangspunkt indrettes bag den bygning, de 
servicerer. 
 
Bydelscentre findes kun i forstæderne inden for det sammenhængende byområde. Byggemulig-
heden er fastlagt ved bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom med mindre andet er anført 
særskilt, samt ved etageantal og/eller bygningshøjde. Det skal bemærkes, at der efter Planloven 
fra 2007 kun kan afgrænses bydelscentre i byer med over 20.000 indbyggere. På den baggrund 
skal der også være et vist befolkningsunderlag for at der kan afgrænses bydelscentre i de enkelte 
lokalsamfund. Derfor findes der ikke bydelscentre i alle kommuneplanens bydele i det sammen-
hængende byområde. 
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Bilag 4 – principdiagrammer for kantzoner 
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Bilag 5 – principsnit for plantebede til træer i åben rabat 
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