Lokalplan nr. 1111

TEKNIK OG MILJØ
AARHUS KOMMUNE

Lokalplan nr.

FORSLAG

1111

I offentlig høring fra
7. januar til 3. marts 2020

Etageboligbebyggelse ved Ceres Allé Aarhus C
Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
Måned 2xxx

Indeholder Tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017

Om dette hæftes indhold

Her ligger lokalplanområdet

Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold,
hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom
målet med planen og planens hovedtræk også beskrives.
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, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v.
Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen 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.

Yderligere oplysninger om
lokalplanen fås ved
Teknik og Miljø, Plan
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand
Tlf. 8940 4400
E-mail: pbm@mtm.aarhus.dk

Lokalplanen kan ses ved
Borgerservice og Hovedbiblioteket på Dokk1, Hack
Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C, Tlf. 8940 2222
http://www.aarhus.dk/lokalplaner

Kortgrundlag
© Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Lokalplanen er udarbejdet af
Teknik og Miljø, Plan
i samarbejde med:
C.F. Møller A/S
Europaplads 2, 11.
8000 Aarhus C

Vedtagelsesdatoer

Forslag til Lokalplan nr. 1111 er godkendt af Aarhus Byråd den 18. december 2019
Forslaget er offentlig fremlagt fra den 7. januar
til den 3. marts 2020

•

AARHUS KOMMUNE

.

LOKALPLAN NR. 1111

Etageboligbebyggelse ved Ceres Allé, Aarhus C

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

LOKALPLANENS INDHOLD
Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens
hovedtræk m.v. ..............................................................................................

2

LOKALPLANENS BESTEMMELSER
§ 1. Formål .................................................................................................
§ 2. Område og opdeling ............................................................................
§ 3. Anvendelse .........................................................................................
§ 4. Udstykning ..........................................................................................
§ 5. Trafikforhold ........................................................................................
§ 6. Teknisk forsyning og anlæg ................................................................
§ 7. Terrænregulering ................................................................................
§ 8. Bebyggelsens omfang og placering m.m. ...........................................
§ 9. Bebyggelsens udseende og skiltning ..................................................
§ 10. Ubebyggede arealer, hegn og beplantning .........................................
§ 11. Støjforhold ...........................................................................................
§ 12. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse ....................
§ 13. Servitutter ............................................................................................
§ 14. Ophævelse af byplanvedtægt eller ældre lokalplan ............................

26
26
28
28
28
30
30
31
33
37
39
40
40
41

LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER
Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner,
teknisk forsyning m.v. ....................................................................................

42

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER
Retsvirkninger af forslaget til lokalplanen .......................................................
Retsvirkninger af lokalplanen .........................................................................

70
70

TILLÆG NR. 53 TIL KOMMUNEPLAN 2017 ............................................... Bilag
LOKALPLANKORT ....................................................................................... Bilag
ILLUSTRATIONSPLAN …………………………………………………………… Bilag
SNIT ………………………………………………………………………………… Bilag

Indholdsfortegnelse

Lokalplan nr. 1111

2

LOKALPLANENS INDHOLD
Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk.
Eksisterende forhold
Denne lokalplan gælder for et område, der ligger centralt i Aarhus ved Ceresbyen
mellem Aarhus Å og Silkeborgvej.
Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Ceres Allé, mod vest af Åpark Kollegiet,
mod øst af Ceres Panorama og af plejeboligerne Ceres Huset mod syd. Lokalplanområdet omfatter også stikvejen til Ceres Allé og stiforbindelsen til Aarhus Å i forlængelse heraf.
Lokalplanområdet, der er ca. 5340 m2 stort, omfatter matrikel 4y og 1bs, Århus
Markjorder samt dele af 4aa og 7000 ap, Århus Markjorder. Lokalplanområdet ligger
i byzone, og omfatter et privatejet areal udlagt til erhvervsformål samt offentligt tilgængelige færdselsarealer.

Figur 1 - Oversigtsfoto, der viser placeringen af lokalplanområdet
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Beskrivelse af kvarteret og området
Størstedelen af området anvendes i dag til erhverv, og består af en lav bebyggelse
på 1-2 etager med tilhørende færdsels- og parkeringsareal, mens en mindre del
anvendes til vejareal med en sti, der fører til de rekreative, grønne arealer ved Aarhus Å.
I området hvor der opføres ny bebyggelse, fremstår lokalplanområdet med et svagt
hældende terræn fra den nordlige til den sydlige del af området fra ca. kote 7.5 til 5.
Langs stiforløbet, der går fra Ceres Allé til Aarhus Å, falder terrænet fra ca. kote 7.5
til 3.5.

Figur 2

A

B

A: Foto af lokalplanområdets eksisterende facade mod Ceres Allé
B: Foto af området mellem lokalplanområdet og Plejeboligerne Ceres Huset

Figur 3

A

B

A: Foto af stikvejen til Ceres Allé fra syd mod nord
B: Foto af stiforløbet langs stikvejen fra nord mod syd

Langs den øst-vestgående strækning af Ceres Allé, er der på begge sider af vejen
udlagt en grøn rabat med træer af arten hestekastanje.

Lokalplanens indhold

Lokalplan nr. 1111

4

Figur 4 - Fotos af den grønne rabat, der er på begge sider af Ceres Allé

Nordvest for lokalplanområdet ligger Bryggerhaven, et etagebyggeri i 4-8 etager,
der primært er indrettet med boliger samt erhverv i stueetagen mod Ceres Allé. Mod
nordøst ligger uddannelsesinstitutionen VIA med en højde på 5-7 etager, og mod
vest ligger Åpark Kollegiet med en højde mod lokalplanområdet på 6 etager samt et
parkeringsareal tilhørende Åparken etageboligbebyggelse. Mod øst ligger Ceres
Panorama med erhvervsbebyggelse i 3 etager og boliger i 20 etager.

Figur 5 - Fotos af arealerne mellem lokalplanområdet og Ceres Panorama

Området er en del af det større udviklingsområde ved Ceresbyen og ligger i en af
de udpegede vækstakser i Kommuneplan 2017. Området vil få en naturlig tilknytning til Ceresbyen, som er et blandet bolig- og erhvervsområde med en mangfoldig
sammensætning af funktioner, beboere og brugere. Området ligger desuden centralt placeret i forhold til de rekreative arealer omkring Aarhus Å og den nærliggende
Ceres Park.
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Figur 6 - Områdets anvendelse

Planens baggrund og mål
Baggrund
Lokalplanen omfatter den sidste ejendom ved Ceresbyen, som ikke er udviklet. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra den private grundejer om at
omdanne området fra erhvervsområde til blandet bolig- og erhvervsområde. I planområdet etableres også almene boliger, og bebyggelsens stueetage mod Ceres Allé
vil blive anvendt til erhvervsmæssige formål som liberale erhverv, mindre butikker,
restauranter og caféer.
Mål
En omdannelse af lokalplanområdet vil medvirke til at opfylde Aarhus Kommunes
vision om udvikling af byområder langs vækstakserne, hvor by og byrum skal være
af høj kvalitet - og med en varieret boligsammensætning styrkes målet om at skabe
en mangfoldig by. Lokalplanen har fokus på at skabe en karréstruktur, der med et
levende og varieret bygningsvolumen, skaber en høj grad af synergi mellem bebyggelsen og det omgivende byrum samt den øvrige bebyggelse i området.
Lokalplanen skal give mulighed for, at eksisterende bebyggelse kan nedrives, og at
der kan opføres karrébebyggelse til blandet bolig- og erhvervsformål.
Med en kombination af boliger i varierende størrelser- og typer, heraf 30 % familieegnede boliger samt erhvervsformål i stueetagen mod Ceres Allé, medvirker
Lokalplanens indhold
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bebyggelsen til at styrke bylivet ved Ceresbyen, der allerede i dag er en blandet by
med uddannelsesinstitutioner, boliger, detailhandel, butikker, kontorer mm.

Planens hovedtræk

Lokalplanområdet udlægges til bolig- og erhvervsformål, og giver mulighed for opførelse af bebyggelse i 4-8 etager med højeste punkt i bebyggelsens nordøstlige
hjørne mod Ceres Allé.
Lokalplanområdet inddeles i 2 delområder, som vist på lokalplankortet. Delområde
I udlægges til bolig- og erhvervsformål og indeholder byggefelter til ny bebyggelse,
mens delområde II udlægges til færdselsareal.
Samlet set må der i lokalplanområdets delområde I opføres 11.650 m2 ny bebyggelse. Lokalplanen indeholder bestemmelser om maksimal kote og etageantal for
de enkelte byggefelter.
Bebyggelsen indrettes med boliger i varierende boligstørrelser- og typer, hvilket
medvirker til at sikre en mangfoldighed i beboersammensætningen. 30% af boligerne skal være familieegnede boliger, og mindst 20 % af det samlede boligetageareal opføres som almene boliger.
Mod nord indrettes bebyggelsens nederste etager med udadvendte funktioner som
eksempelvis butik, café, restaurant, liberale erhvervsformål eller lign, for at sikre en
aktiv og åben facade, der giver mulighed for et nyt aktivt byrum på tværs af Ceres
Allé.

Figur 7 – Diagrammer, der viser, hvordan bebyggelsen orienterer sig mod omgivelserne
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Bebyggelsen opføres som en karré med bygningshøjder, der aftrapper mod syd for
at sikre udsigt og gode lysforhold for flest mulige beboere og samtidig give mulighed
for både private og fælles opholdsarealer på taget. Bebyggelsen opføres primært i
tegl med mindre bygningsdele i andre materialer.

Figur 8 - Konceptskitse af bebyggelsen set i fugleperspektiv fra nordvest

Figur 9 - Konceptskitse af bebyggelsen set i fugleperspektiv fra sydvest

Karréen omslutter en grøn, åben gårdhave med private terrasser og fælles opholdsarealer for bebyggelsens beboere. Der etableres to portåbninger i bebyggelsen,
som sikrer adgang til gårdrummet - én fra Ceres Allé mod nord og én fra stikvejen
Lokalplanens indhold
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til Ceres Allé mod vest. Langs facader mod vej og nabobygninger indrettes grønne
kantzoner med private opholdsarealer og lommer til ophold for både bebyggelsens
beboere og forbipasserende.
Bebyggelsens udearealer etableres som gode opholdsarealer, jævnfør kommuneplanens bestemmelser, med blandt andet grønne områder og frodig beplantning der
styrker biodiversiteten, uformelle mødesteder og afskærmede arealer til ro og fordybelse.

Figur 10 - Illustrationsplan – Ikke målfast. Se bilag 3 for målfast plan.
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I lokalplanens delområde II opretholdes den offentlige sti mellem Ceres Allé og Brabrandstien, og stikvejen fra Ceres Allé, der er adgangsvej til den nye bebyggelse,
indrettes med fortov og kørebane. Mod nord, på Ceres Allé, anlægges et nyt fortov
langs den nye bebyggelse, og der plantes træer med en ens indbyrdes afstand på
mellem 14-16 m af arten hestekastanje i en græsrabat, som forlængelse af de karakteristiske allétræer langs Ceres Allé.
Vejadgang og adgang til parkering sker fra Ceres Allé mod vest. Adgang til boligerne
sker fra kantzonen mod vest eller fra gårdhaven, hvortil der er adgang fra nord via
en portgennemgang.
Bilparkering etableres i parkeringskælder, der opføres som en delvist nedgravet
konstruktion, for at udnytte eksisterende terrænfald mod syd. Størstedelen af cykelparkeringspladserne etableres i parkeringskælderen, mens en mindre del placeres
nær hovedindgangene i bebyggelsens gårdrum og kantzone.

Figur 11 - Eksempel på hvordan bebyggelsen kan se ud i fugleperspektiv fra sydvest

Bebyggelsens udseende
Bebyggelsen skal som hovedprincip fremstå i tegl i en lys, gul nuance, der både
refererer til det gamle Ceres bryggeri, men også til områdets nyopførte bebyggelse,
som primært fremstår i tegl i forskellige nuancer. Teglen skal have karakter som
blødstrøgne mursten med farvespil, og fuger skal være grå, i princippet som vist på
figur 12.
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Figur 12 – Eksempel på teglsten

Facadens top udføres med et horisontalt teglbånd, svarende til min. 2 standerskifte,
hvilket også anvendes til at markere etageadskillelsen, i princippet som vist på figur
13.

Figur 13 - Eksempel på hvordan bebyggelsens horisontale teglbånd kan se ud

Som modspil til den lyse tegl, anvendes et let plademateriale i brunlige, gyldne nuancer til facade på penthouselejligheder, bånd på påhængte altaner og andre mindre bygningsdele, i princippet som vist på figur 11, 13, 15 og 21.
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Figur 14 - Inspirationsfotos – bebyggelsens udseende og materialevalg

Mod nord langs Ceres Allé, etableres stueetagen med en åben og transparent facade, så der opnås en høj grad af visuel kontakt mellem de indvendige og udvendige funktioner. Der etableres desuden en port gennemgang i stueetagen mod nord,
der sikrer åbenhed og adgang til bebyggelsens gårdrum.

Figur 15 - Eksempel på hvordan bebyggelsen kan se ud fra nordvest
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Bebyggelsen opføres med påhængte altaner i et enkelt udtryk med glasværn. På
bebyggelsens nordlige hjørner etableres altanerne som indeliggende, hvilket medvirker til at markere hjørnerne og karréens afgrænsning mod gaderummet.

Figur 16 - Eksempel på hvordan bebyggelsen kan se ud fra nordøst

Penthouselejlighederne på bebyggelsens øverste etager tilbagerykkes fra bebyggelsens primære facadelinje, for at sikre en skalamæssig tilpasning til området samt
mulighed for tagterrasser. Tilsammen skaber de forskellige forskydninger en variation i bebyggelsens udtryk, der tilpasser sig de omkringliggende byggerier og gaderum.
Tagflader skal etableres som flade tage og udføres med tagterrasser eller som
grønne tage med sedumbeplantning, hvilket er med til at sikre, at byggeriet også
oppefra opleves med et levende, grønt og arkitektonisk udtryk. Beplantning mellem
værn og facadelinje skal anlægges med samme type sedumbeplantning som på
den øvrige tagflade. Der kan etableres solceller i afgrænsede felter på tagfladerne,
som vist på illustrationsplanen figur 10 og bilag 3.
Tekniske installationer, solceller mv. på tage skal afskærmes af samme materiale
som anvendes til facadebeklædningen på den øverste etage. Ventilationsriste skal
integreres i facaden og placeres på række over hinanden, så der opstår en fast
rytme. Ventilationsristene skal fremstå i samme farve som den resterende facade, i
princippet som vist på figur 17.
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Figur 17 - Eksempel på hvordan ventilationsriste kan se ud

Opholdsarealer og beplantning
Lokalplanen udlægger opholdsarealer svarende til mindst 30 % af boligetagearealet, og mindst 5 % af etagearealet anvendt til erhvervsformål. 15 % af opholdsarealerne skal etableres som fælles opholdsarealer i gården og på tagfladen.
Opholdsarealer etableres i gården og på altaner, terrasser og tagterrasser, som vist
i princippet på illustrationsplanen figur 10 eller bilag 3 samt figur 18. Herudover indrettes kantzoner til en kombination af ophold for både beboere og forbipasserende.
Lokalplanen sikrer således, at der etableres en bred variation af opholdsarealer af
høj kvalitet indenfor området, med både offentlig, fælles og privat karakter.
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Figur 18 - Principiel placering af opholdsarealer

Delområde I

I karréens midte etableres en fælles gårdhave, der indrettes med mulighed for ophold og et grønt udtryk med rumskabende beplantning og bakkeformationer. I tilknytning til boliger i stueetagen skal der i gårdrummet etableres private terrasser på
terræn, markeret med lav beplantning mod den fælles gårdhave. I gårdhaven anlægges desuden et stiforløb, der sikrer adgang til boligopgange og eventuel cykelparkering. I portgennemgangen mod nord kan der etableres et areal, der eksempelvis kan anvendes i forbindelse med stueetagens erhvervsformål. Ved eventuelle
opholdsarealer i portgennemgangen skabes der gode vindforhold ved hjælp af plantekasser med høj beplantning.

Figur 19 - Referencefotos af gårdrummets udformning og indretning

Gårdrummets landskabsbearbejdning og beplantning skal medvirke til at skabe en
tydelig overgang mellem stiforløbet og opholdsarealer for beboerne, og skal etableres som en kombination af flader af klippet græs og bakkede øer med uklippet græs,
bregner og prydgræsser som eksempelvis lampepudsergræs og bjørnegræs.
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Etablering af staudebede med eksempelvis salvie, løvefod og kæmpestenbræk skal
samtidig tilføre gårdrummet et frodigt og farverigt udtryk.
Der skal i gårdrummet plantes min. 5 træer med en placering i princippet som vist
på lokalplankortet. Dog kan træernes placering afviges med op til 2 m for at kunne
tilpasse sig bygningens konstruktion. Herudover skal der plantes buske og hække,
som kan placeres tættere på bebyggelsens facader og omkring cykelstativer. Træer
skal være højstammede træer som eksempelvis penselfyr og lærk, æbletræer og/eller flerstammede træer af bærmispel. Buske og hække som blomstrende, flerstammede buske og hække som eksempelvis bærmispel eller surbær.

Figur 20 - Referencefotos af beplantning i gårdrummet og kantzonen

Stiforløbet etableres med fast belægning i teglsten eller betonklinker. Cykelparkering og handicapparkering etableres med belægning i chaussésten i granit med en
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overflade, der sikrer tilgængelighed for alle. Imellem stenene plantes eksempelvis
trædebregner.
Brandveje og redningsarealer skal indgå som en naturlig del af det øvrige opholdsareal i gårdrummet, og fremstå som et grønt areal eksempelvis med græsarmering.
Gårdrumsinventar, såsom cykelstativer, belysning, grill mm. skal udføres i stål i
brunlige, gyldne nuancer, som også anvendes til bebyggelsens mindre bygningsdele.
Langs bebyggelsens ydre facader mod syd, øst og vest etableres grønne kantzoner,
der i indretning og udformning skal skabe en naturlig overgang mellem bebyggelsen
og det omgivende gaderum og terræn. Flere steder er der direkte udgang fra boliger
i stueetagen, og kantzonerne får her karakter af private terrasser. Foruden private
terrasser indrettes kantzonen vest for bebyggelsen med min. 2 lommer til offentligt
ophold samt flisebelagte indgangszoner, cykelparkering mm. med placering i princippet som vist på lokalplankortet. Opholdslommerne anlægges, så de er tilgængelige fra gadeniveau og udformes som trappeformationer/plateauer til ophold eller
indrettes med inventar i form af bænke eller siddeplinte, der indbyder til ophold i
princippet som vist på illustrationsplanen figur 10 eller bilag 3 samt figur 21. I den
sydvestlige del af lokalplanområdet udnyttes terrænfaldet til at indrette kantzonen
med trappeformationer og grønne plateauer, der kan anvendes til ophold.

Figur 21 - Eksempel på hvordan bebyggelsen og kantzonen kan se ud fra sydvest

Omkring de private terrasser i kantzonen, etableres beplantning som prydgræsser
og hække som eksempelvis bærmispel eller surbær. Øvrige områder i kantzonen
etableres med beplantning af prydgræsser som eksempelvis lampepudsergræs,
klippet græs og stauder som løvefod og hasselurt og træer som æbletræer eller
flerstammet bærmispel.
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Figur 22 - Referencefotos af kantzonens udformning og indretning

Inventar i kantzonerne, såsom cykelstativer, belysning mm. skal udføres i stål i brunlige, gyldne nuancer med reference til bebyggelsens øvrige mindre bygningsdele.
Trapper og plateauer skal udføres i tegl i lyse, gule nuancer og/eller cortenstål, der
supplerer facadens udtryk, mens cykelparkering og lommer i gadeniveau etableres
med belægning i chaussésten i granit hvorimellem der plantes eksempelvis trædebregner.

Figur 23 – Principsnit B-B gennem kantzone mod vest. Se bilag 5 for målfast snit.

Udover opholdsarealer på terræn etableres der altaner samt private og fælles terrasser på tagene. Altaner, der etableres på bebyggelsens nordlige facade, skal placeres hensigtsmæssigt ift. brandredning og allétræerne mod Ceres Allé. Tagterrasser skal udføres med belægning i træ og etableres med lægivende beplantning som
Lokalplanens indhold
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eksempelvis prydgræsser og stauder samt buske af eksempelvis bærsmispel eller
surbær. De fælles tagterrasser skal herudover etableres med inventar som eksempelvis indbyggede siddekanter.

Figur 24 – Principsnit B-B gennem kantzone mod øst. Se bilag 5 for målfast snit.
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Figur 25 – Principsnit A-A gennem kantzone mod syd. Se bilag 4 for målfast snit.
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Figur 26 - Referencefotos af vindafskærmning

Figur 27 - Referencefotos af tagterrasse, udformning og indretning

Figur 28 - Referencefotos af beplantning og materialer på tagterrasse

Delområde II

I området mod nord fortsættes rækken af allétræer langs Ceres Allé i en græsrabat,
hvor der plantes træer af arten hestekastanje. I græsrabatten udlægges også areal
til nedgravede affaldscontainere af samme type som i resten af City. Herudover anlægges fortov langs facaden af den nye bebyggelse.
Mod vest opretholdes den offentlige sti mellem Ceres Allé og Brabrandstien og adgangsvejen indrettes med fortov og kørebane. Der anlægges en mere åben beplantning mellem sti og adgangsvej for at skabe en bedre sammenhæng mellem den nye
bebyggelse og den offentlige sti.

21

Figur 29 – Principsnit A-A gennem Ceres Allé mod nord. Se bilag 4 for målfast snit.
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Veje, stier og parkeringsarealer
Vejadgang til området sker fra Ceres Allé mod vest, hvorfra der også er indkørsel til
parkering under bebyggelsen. Der er dog adgang for redningskøretøjer, cyklister og
gående fra nord via en portgennemgang, i princippet som vist på figur 30.
Adgang til boligerne sker fra bebyggelsens vestside eller fra gårdrummet.
Bilparkering skal etableres under terræn i parkeringskælder med adgang fra Ceres
Allé, i princippet som vist på figur 30 og 31. Grundet terrænfald ligger parkeringskælderen hævet i forhold til eksisterende terræn i lokalplanområdets sydlige område.

Figur 30 – Udsnitsplan – Ikke i mål.
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Cykelparkering skal primært etableres i parkeringskælder. En mindre del kan etableres på terræn i gårdrum og i kantzoner tæt ved indgange, i princippet som vist på
figur 32. Der skal samtidig etableres pladser til pladskrævende cykler. Adgangen til
cykelparkering i kælder sker fra vest via en rampe fra Ceres Allé.
Parkeringspladser til biler og cykler etableres i henhold til gældende retningslinjer
for anlæg af parkeringsareal i Aarhus Kommune.
Udover adgangen til gården fra nord skal der etableres adgang for gående til gården
fra sydvest gennem bebyggelsen.

Figur 31 - Eksempel på placering af bilparkering i parkeringskælder
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Figur 32 - Eksempel på placering af cykelparkering i kælder og på terræn

Støj
Støjberegning viser, at bebyggelsens facader mod nord bliver belastet af støj fra
Ceres Allé. Størstedelen af bebyggelsens øvrige facader vurderes ikke at være støjbelastet. Såfremt det er nødvendigt at etablere støjdæmpning på facaden, skal det
integreres i vinduer, facadepaneler, altandøre eller altanværn.
Områdets kantzoner og altaner er enkelte steder mod nord belastet af trafikstøj, så
grænsen på 58 dB overskrides med op til 4 dB. Udendørsarealer i gårdrummet, på
tagterrasserne samt størstedelen af altaner og kantzoner på syd-, øst- og vestsiden
af bebyggelsen er ikke støjbelastet, hvilket gør dem velegnede til ophold.

Klima- og miljøforhold
Regnvand

Det er ikke muligt at nedsive regnvand på grunden, og håndtering af regnvand består derfor primært af fordampning og forsinkelse via gårdrummet, kantzoner og
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grønne tage, hvorefter vandet ledes via sandfangsbrønde til fælles privat anlæg
med udløb i Aarhus Å.
Vindforhold

Der stilles i lokalplanen krav om, at vindudsatte opholdsarealer skal skærmes, så
der opnås et vindmiljø egnet til ophold.
På tagterrasserne skabes øget læ ved etablering af værn i 1,2 m højde langs kanten
af tagterrasserne. Værnene skal ikke være helt tætte, da det kan give turbulens,
men være 1/3 perforeret.
Ved opholdsarealer på tagterrasserne er det nødvendigt at etablere lokale afskærmninger på tagfladen, for at sikre et godt vindmiljø. Afskærmninger udføres som plantekasser med høj beplantning med en samlet højde på 1,8 – 2 m.

Figur 33 – Princip for udformning af vindafskærmning ifm. ophold på taget

Mellem terrasser på terræn mod syd etableres hække vinkelret på facaden i en
højde på 1,6 -1,8 m, for at øge vindkomforten.
Hvis der etableres opholdsarealer i porten mod nord, skal der her skabes lokalt læ
ved hjælp af plantekasser med høj beplantning på 1,8 – 2 m, i den side hvor der er
ophold.
Beplantning i forbindelse med vindafskærmning skal etableres med sorter som eksempelvis bærmispel, surbær eller lærk.
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LOKALPLANENS BESTEMMELSER
Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v.

§ 1.

Formål

Lokalplanen har til formål at sikre:
-

At omfang, placering og ydre fremtræden på ny bebyggelse fastsættes med
henblik på at opnå en god byplanmæssig og arkitektonisk helhedsvirkning,

-

at ny bebyggelse anvendes til boligformål til helårsbeboelse i form af etageboliger og erhvervsformål i form mindre butikker, liberale erhverv, restauranter, caféer og lignende lette erhverv,

-

at ny bebyggelse nedtrappes fra nord mod syd så bebyggelsen arkitektonisk og skalamæssigt tilpasses de nære omgivelser,

-

at der etableres beplantede og gode opholdsarealer af høj kvalitet til områdets beboere jævnfør kommuneplanens bestemmelser,

-

at der etableres familieegnede boliger i området,

-

at der etableres almene boliger i området,

-

at bilparkering etableres under terræn, dog med mulighed for handicapparkering på terræn.

§ 2.

Område og opdeling

2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankort 1 og 2, og omfatter jf. matrikelkortet følgende matrikelnumre og del af matrikelnumre:
1bs, 4aa, 4y, Århus Markjorder og 7000ap samt alle parceller der efter
den 01.09.2019 udstykkes i området. Se fodnote 1.

2.2

Lokalplanområdet er opdelt i delområderne I og II som vist på lokalplankort 1 og 2. Se fodnote1.

1

I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø.

27

Matrikelkort
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§ 3.

Anvendelse
Delområde I

3.1

Delområdet udlægges til etageboliger og erhverv i miljøklasse 1 og 2
samt tilhørende fællesfaciliteter såsom parkeringskælder og opholdsarealer.

3.2

Indenfor delområdets byggefelt A1 og A2, skal der i bebyggelsens stueetage, der vender mod nord, etableres udadvendte erhvervsfunktioner
som butikker, liberale erhverv og restauranter og caféer.
Dagligvarebutikker må etableres med et etageareal på maks. 400 m2 og
udvalgsvarebutikker må etableres med et etageareal på maks. 200 m2.
Delområde II

3.3

Delområdets eksisterende anvendelse som færdselsareal fastholdes.

3.4

Der kan indenfor delområdet etableres nedgravede affaldscontainere 2.

§ 4.

Udstykning

4.1

Der kan ske udstykning af de enkelte byggefelter og dele af byggefelter,
som disse er afgrænset på lokalplankortet med tillæg af kantzone, der
mod syd, øst og vest spænder fra facadelinje til skel og mod gårdrummet
i en bredde på 2 m fra facadelinje.

4.2

Udstykning, der indebærer, at den fælles parkeringskælder under terræn
ligger over et eller flere matrikelskel, kan alene ske på betingelse af, at
der forinden udstykning på det berørte ejendomme tinglyses deklaration
med en myndighedsgodkendt fælles brandstrategi3.

§ 5.

Trafikforhold

5.1

Lokalplanområdet skal have vejadgang til parkeringskælder fra stikvejen
til Ceres Allé mod vest i princippet som vist på lokalplankort 1.

5.2

Der skal etableres en port på bebyggelsens nordlige side med en bredde
på min. 5,5 m og en frihøjde på min. 4,5 m, der sikrer adgang for redningskøretøjer, handicapbusser, gående og cyklister fra Ceres Allé til
gårdrummet med placering i princippet som vist på lokalplankort 1.

2
3

Den nærmere placering og udformning skal godkendes af vejmyndigheden.
Brandstrategien skal godkendes af Østjyllands Brandvæsen. Der kan i forbindelse med en evt.
udstykning blive stillet yderligere betingelser.
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5.3

Der skal etableres en port på bebyggelsens vestlige side, der sikrer adgang til parkeringskælderen for bilister og cyklister samt til gårdrummet
for gående. Portåbningen skal have en min. bredde på 5,5 m og placeres
i princippet som vist på lokalplankort 1.
Rampen til parkeringskælderen skal udføres som enkeltrettet med en
hældning på maks. 21 %.
I portens ene side anlægges gangareal til gårdrummet.

5.4

Ved vej- og stitilslutninger og i kurver skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler.

5.5

I delområde II, skal det eksisterende fortov videreføres langs facaden
nord for den nye bebyggelse. Langs kantzonen vest for den nye bebyggelse, udlægges et areal til fortov.

5.6

Der skal inden for lokalplanområdet sikres areal til bilparkering i henhold
til gældende retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus, svarende til:
Etageboliger
Boliger mindre end 60 m2
Boliger mindre end 40 m2

5.7

Der skal inden for lokalplanområdet sikres areal til cykelparkering i henhold til gældende retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus,
svarende til:
Etageboliger
Butikker og kontorerhverv

5.8

0,5 plads pr. bolig
0,25 plads pr. bolig
0,125 plads pr. bolig

4 pladser pr. 100 m2 + 2 pladser til
special-/ladcykler pr. 1000 m2
1 plads pr. 50 m2 placeret på terræn

Bilparkering skal etableres i kælder under terræn med adgang fra Ceres
Allé med placering i princippet som vist på lokalplankort 1. Rampen til
parkeringskælderen skal placeres inden for delområde I.
Cykelparkeringspladser skal primært etableres i parkeringskælder. En
mindre del, svarende til maks. 70 stk., kan etableres på terræn i gårdhaven og i kantzonerne i princippet som vist på lokalplankort 1.
Adgang til cykelparkering i kælder skal ske via en rampe. Rampen til cykelparkering skal placeres inden for delområde I, i princippet som vist på
lokalplankort 1.

5.9

Der skal i det nødvendige omfang sikres brandveje i lokalplanområdet.

5.10

Alle færdselsarealer skal, hvor der er forskelle i terrænniveau, udformes
med ramper eller elevator, så der opnås tilgængelighed for alle.
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§ 6.

Teknisk forsyning og anlæg
Ledninger, kabler mv.

6.1

Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Se fodnote 4
Belysning

6.2

Udendørs belysning skal være afskærmet og nedadrettet, så belysningen generer omboende mindst muligt.
Affald

6.3

Nedgravede affaldscontainere skal placeres som vist i princippet på lokalplankort 1.

6.4

Erhvervs- og husholdningsaffald skal holdes adskilt.

§ 7.

Terrænregulering

7.1

Terrænet skal i kantzonen mod nord etableres i samme niveau som det
resterende terræn ved Ceres Allé.
Ved bebyggelsens nordvestlige hjørne kan terrænet dog reguleres med
-0,5 m i forhold til det omgivende terræn for at sikre en god sammenhæng
med bebyggelsen.

7.2

I kantzonen mod syd skal terrænet bearbejdes, så der kan skabes private
haver med direkte udgang fra boliger i stueetagen. Plateauer med private
haver må ikke være hævet mere end 2 m i forhold til vejen mod syd.
Overgangen fra haver til vej skal terrasseres i min. 2 spring.

7.3

I kantzonen sydvest for bebyggelsen skal terrænet bearbejdes for at
skabe siddetrapper- og plinte til ophold i princippet som vist på lokalplankort 1 og illustrationsplanen, kortbilag 3.

7.4

Terrænet i kantzonen mod øst og vest skal bearbejdes, så der kan skabes private terrasser med direkte udgang fra boliger i stueetagen. Overgang fra haver til vej skal udformes som en skråning i princippet som vist
på Snit BB, bilag 5.

7.5

Terrænet i gårdhaven kan reguleres +1 m i forhold til gårdhavens øvrige
terræn, for at skabe landskabelig effekt i form af græshøje samt elementer til leg og ophold, i princippet som vist på illustrationsplanen bilag 3.
Græshøjene i gårdhaven skal fremstå som naturlige bakkeformationer.

4

For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det, at byggeriet tilsluttes kollektiv varmeforsyning.
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Der kan desuden reguleres -0,5 m i forhold til gårdhavens øvrige terræn,
for at skabe bassiner eller lign.
Terrænet må ikke reguleres i en afstand på min. 1,5 m fra facaden.
7.6

Terrænreguleringer i lokalplanområdet kan kun ske under forudsætning
af, at der sikres fuld tilgængelighed til bygningen og alle udearealer.

§ 8.

Bebyggelsens omfang og placering m.m.
Omfang

8.1

Der må indenfor lokalplanområdet opføres maks. 11.650 m2 etageareal
Se fodnote 5.
Der kan kun opføres det maksimale etageareal, såfremt lokalplanens
bestemmelser omkring bygningshøjde, etageantal og byggefelternes afgrænsning kan overholdes.

8.2

Min. 30% af det samlede antal boliger, skal etableres som familieegnede
boliger med min. 3 værelser eller med et bruttoetageareal på min. 100
m2.

8.3

Min. 20% af lokalplanområdets boligetageareal skal etableres som almene boliger.

8.4

Der kan kun etableres kælder indenfor byggefeltets ydre grænse i delområde I. Se fodnote 6.
Placering

8.5

Ny bebyggelse skal etableres som en sammenhængende karréstruktur
og placeres inden for det på lokalplankortet viste byggefelt A, der er opdelt i delbyggefelterne A1-A8.

8.6

De almene boliger skal placeres indenfor byggefelt A3.

8.7

Der skal være adgang til de enkelte opgange fra gården og fra bebyggelsens vestside mod Ceres Allé, i princippet som vist på lokalplankort 1.

8.8

Bebyggelsen må ikke opføres med altangange.

5
6

Det angivne etageareal svarer tilnærmelsesvis til en bebyggelsesprocent på ca. 315 beregnet af delområde I’s areal uden tillæg af andele af eksterne fællesarealer i henhold til bygningsreglementet.
I forbindelse med fastlæggelse af areal til kælder skal der være opmærksomhed på arealbehov til beplantning, ledningsføring og tunge køretøjer til brandredning og renovation.
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8.9

Der skal etableres portåbninger og gennemgang til gårdhaven i byggefelt
A2 og A7, i princippet som vist på lokalplankort 1.

8.10

Der kan inden for lokalplanafgrænsningen etableres altaner over stueetage med en dybde på maks. 1,65 meter målt fra facadelinjen og en
bredde på maks. 4,5 m., såfremt der foreligger dokumentation for at bygningsreglementets krav til dagslys er opfyldt. Altaner må etableres udenfor byggefeltet dog med en afstand på min. 1,5 m. til kørebanekant langs
Ceres Allé og stikvejen til Ceres Allé.
Altaner mod nord skal desuden etableres med en afstand på min. 4,5 m.
til vejtræernes stammer.
Under altaner der udkrager over fortov, vej- og parkeringsarealer, skal
der være en frihøjde over terræn på min. 4,5 meter. Under altaner der
udkrager over kantzone og opholdsarealer, skal der være en frihøjde
over terræn på min. 2,5 meter.
Der skal etableres min. én altan til hver bolig.

8.11

På bebyggelsens nordøstlige og nordvestlige hjørne, skal altaner være
indeliggende. Facader skal her tilbagetrækkes med en afstand på min. 3
m. fra den nordlige facadelinje og min. 2,5 m. fra facadelinjen mod henholdsvis øst og vest.
I stueetagens nordøstlige og nordvestlige hjørne skal facaden trækkes
tilbage, så den flugter med den overliggende tilbagetrukne facade i princippet som vist med blå signatur på kortbilag 1.

8.12

I byggefelternes øverste etage skal facaderne, jf. § 9.2, tilbagetrækkes
min. 1,4 m. fra facadelinjen.
Hjørnet af byggefelt A2 skal etableres som tung facade uden tilbagetrækning i en udstrækning målt fra hjørnet på min. 9 og maks. 11 m. langs
facaden mod Ceres Allé og min. 9 og maks. 16 m. langs facaden mod
Ceres Panorama, i princippet som vist på lokalplankort 1.

8.13

Energiproducerende anlæg i form af solceller og solfangere må kun etableres på øverste tagflade i byggefelt A2 og A3 i princippet som vist på
lokalplankort 2.
Højder og etageantal

8.14

For hvert enkelt delbyggefelt fremgår der af skemaet herunder maksimalt
etageantal og maksimal kote.
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Delbyggefelt

Maksimal bygnings- Maksimalt antal eta- Maksimal bygkote DVR90 varie- ger
ningskote DVR
rende
svarende til en bygningshøjde på ca.

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

29.70
32.90
29.70
26.30
22.90
19.90
22.90
26.30

7
8
7
6
5
4
5
6

24
27
24
21
18
14
18
21

Udover maksimal bygningskote og antal etager kan der på tage etableres
tagterrasser. Dog kan der ikke etableres tagterrasse på bygningens 8.
etage.
For at sikre fleksibilitet i en nærmere planlægning af boligtyper og størrelser, kan den interne afgrænsning mellem delbyggefelter, afviges med
maksimalt 2,5 m.
8.15

Udover maksimal bygningskote kan der på tage etableres værn/brystning, trappe/elevatortårne, tekniske installationer, vejrstationer til styring
af bebyggelsens indeklima, ventilationshætter og lignende afkast.
Ovennævnte tekniske installationer mv. på tage må maksimalt opføres 2
m over tagfladen og skal placeres mindst 1,5 m fra bygningens primære
facadelinjer og så vidt muligt indbygges i bygningen eller inventar til ophold.
Trappe/elevatortårne skal integreres i bebyggelsen og må kun opføres 1
m over tagfladen og placeres min. 0,7 m fra bygningens primære facadelinjer.

§ 9.

Bebyggelsens udseende og skiltning

9.1

Ny bebyggelse skal med hensyn til materialer, proportioner og formsprog, udformes med et udtryk som vist i princippet på figur 11, 13, 15,
16 og 21.

9.2

Bebyggelsens primære facade skal fremstå som tung facade i tegl i en
lys, gul nuance, med karakter som blødstrøgne sten med farvespil, i kombination med glaspartier. Fuger mellem teglstenene skal være grå.
Facaden på den del af den øverste etage, der tilbagetrækkes fra den
primære facade, skal dog fremstå som let facade og udføres i et ensartet
metalplademateriale i en mørk, gylden nuance.
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9.3

I facadens top samt ved etageadskillelse, skal der etableres et gennemgående bånd i 2 standerskifte i samme tegl som på den øvrige facade, i
princippet som vist på figur 13.

9.4

Ved boliger skal vinduespartier og åbninger etableres som punktvise enkeltstående fag, der spænder i fuld højde mellem teglbåndene, som vist
i princippet på figur 11, 13, 15, 16 og 21.
Vindues- og dørrammer skal have samme farvenuance som facadematerialet på den øverste tilbagetrukne etage og udføres i aluminium.

9.5

Altaner skal udføres med et omsluttende bånd, der markerer etageadskillelsen, i samme farvenuance som facadematerialet på bebyggelsens
lette facade.
Dog skal facadebåndet på indeliggende altaner udføres i tegl og etableres i forlængelse af teglbåndet, der markerer etageadskillelsen.
Underside af altaner skal fremstå i en lys nuance i fibercement eller lign.
Værn på altaner og tagterrasser skal udføres som transparente, farveløse glasværn med en konstruktion i stål.

9.6

Ventilationsriste i facaden skal etableres, så de integreres i facaden og
ligger plant hermed. Ristene skal placeres på række over hinanden og
må have en maksimal højde svarende til to murskifter, som vist i princippet på figur 17.

9.7

På facader må der ikke være synlige gennemgående elementsamlinger
bortset fra konstruktivt nødvendige dilatationsfuger. Disse skal udføres i
forbindelse med facadeforskydninger eller skjules bag tagnedløb. Vandrette elementsamlinger skal udføres med fuger som murværk i øvrigt.

9.8

Mod nord hvor bebyggelsen støder op til Ceres Allé, skal stueetagen
fremstå åben, og sikre visuel kontakt mellem indvendige og udvendige
funktioner. Mindst 80 % af facaden i stueetagen mod nord skal være med
transparente partier i klart glas.

9.9

Bygningers tage skal udføres som flade tage med en maksimal hældning
på 10 grader.
Tagflader der ikke indrettes til tagterrasser eller teknik, skal etableres
som grønne tage med beplantning som sedum med urter, med en beplantningshøjde på min. 12 cm.
Såfremt der etableres beplantning på tagfladen mellem værn og facadelinje, skal denne være af samme type sedum som anvendes på den øvrige tagflade.
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9.10

Sokler må udføres i en maksimal højde på 0,6 meter. Således skal bebyggelse, der på grund af terrænet har en hel eller delvist fri facade, udføres som teglmur.

9.11

Støjdæmpning på facader skal integreres i vinduer, facadepaneler, altandøre eller altanværn.

9.12

Oplags- og affaldsrum til erhvervsfunktionen skal være integreret i bebyggelsen.
Tekniske installationer

9.13

Ventilationsriste, der integreres i facaden, skal pulverlakeres og fremstå
i samme farvenuance som facaden.

9.14

Tekniske installationer m.v. på tage må højst have et omfang på 5 % af
den samlede bygnings tagflade Tekniske installationer på taget skal indarbejdes i tagfladen, så de indgår på en harmonisk måde i bygningens
samlede arkitektoniske helhed og etableres i, eller afskærmes med
vægge og tag i det samme materiale som facadebeklædningen på bebyggelsens lette facade. Afskærmningen må have en højde på maks. 2
m.

9.15

Til facade- og tagbeklædning samt til energiproducerende anlæg i form
af solceller og solfangere på facader og tage må ikke benyttes reflekterende materialer, som kan give anledning til væsentlige gener for omgivelserne.

9.16

Energiproducerende anlæg i form af solceller og solfangere skal etableres med en vinkel på maks. 15 grader og fremstå i en mat sort nuance.
Anlæggets sider skal afskærmes med samme facademateriale som på
bebyggelsens lette facade. Afskærmningen må have en højde på maks.
1 m.

9.17

Tagflader på elevatortårne skal etableres med sedumbeplantning i lighed
med den øvrige tagflade. Facader på trappe/elevatortårne skal fremstå
i samme materiale som på bebyggelsens lette facade.
Skiltning

9.18

Skiltning skal underordne sig bygningens arkitektoniske udtryk og facadens bygningsdetaljer.

9.19

Skiltning og reklamering på ejendommen må kun finde sted i forbindelse
med de funktioner og erhverv, der i henhold til § 3 kan etableres.

9.20

Skiltning i forbindelse med de funktioner og erhverv, der er i bebyggelsens stueetage, må alene ske på facaden og ikke over stueetagen. Mod
Ceres Allé ikke over den dobbelthøje stueetage. De skal udformes som
enkeltstående bogstaver og/eller logo. Der må højst etableres ét
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facadeskilt pr. erhvervsenhed. Hver facadeskilt må gives en maksimal
højde på 0,6 m og en maksimal længde på 2 m og skal udformes som
enkeltbogstaver med butikkens/virksomhedens navn og/eller logo.
9.21

Ud over facadeskiltene må der opsættes maks. ét udhængsskilt pr. erhvervsenhed på facaden mod Ceres Allé. Udhængsskilte må maksimalt
have en størrelse på 0,5 m2 og ingen side må overstige 0,8 m. Tykkelsen
må være maksimalt 15 cm, og de må maksimalt have et fremspring i
forhold til stueetage på 1,25 m og skal placeres med undersiden min. 2,8
m over fortov.

9.22

Folie på butiksruder må kun etableres som enkeltstående bogstaver
og/eller logo.

9.23

Facadeskilte kan udformes med lys, når det er afstemt efter forholdene
og er afskærmet i forhold til omgivelserne. Skilte må ikke være med løbende, blinkende eller bevægeligt lys.

9.24

Der må ikke opsættes flagstænger eller pyloner.

9.25

Der kan opstilles fritstående skilte som klapskilte med reklame langs butikkens eller virksomhedens facade i åbningstiden med en skilteflade på
højest 0,5 m2. Skiltene skal opstilles, så de ikke har et større fremspring
end 60 cm målt fra facaden, og der skal være minimum 1,5 m fri passage.

9.26

Skiltning og reklamering i forbindelse med de erhverv der i henhold til
byggelovgivningen kan drives fra egen bolig, må alene bestå af ét skilt
med firmanavn og logo. Skiltet skal placeres ved indgangen til boligen og
må ikke have en størrelse på mere end 0,2 m2. Flere skilte skal placeres
samlet.
Belysning

9.27

Belysning på facader skal tilpasses bebyggelsens arkitektur og være afskærmet og nedadrettet, så belysningen ikke generer omboende.
Antenner, paraboler mm.

9.28

Udendørs radio- og tv-antenner skal placeres på taget og må maksimalt
opføres 2 m over tagfladen.
Parabolantenner skal placeres samlet og i tilknytning til de energiproducerende anlæg, der afskærmes j. § 9.15.

9.29

Mobil antennemast skal placeres og bygges sammen med ventilationshætter på taget.
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§ 10. Ubebyggede arealer, hegn og beplantning
Opholdsarealer
10.1.

Inden for delområde I skal der etableres egnede opholdsarealer svarende til mindst 30% af boligbebyggelsens etageareal og 5% af erhvervsetagearealet.
Opholdsarealer skal etableres på terræn, altaner og tagterrasser, som en
kombination af private og fælles opholdsarealer med placering som i princippet vist på lokalplankort 1 og 2.
Fælles opholdsarealer skal udgøre min. 15% af lokalplanområdets areal.
Se fodnote 7. Min. 150 m2 af det fælles opholdsareal skal etableres på
bebyggelsens tagflade.
Brandveje kan indgå i beregningen af opholdsarealer, såfremt de indgår
som en naturlig del af det øvrige opholdsareal i gårdhaven, f.eks. ved
dobbeltudnyttelse som sti, aktivitetsareal eller ved etablering som grønt
areal i form af f.eks. græsarmering. Dog må der indenfor arealer udlagt
til brandveje ikke etableres stationært inventar.

10.2

Der må ikke opsættes fast hegn indenfor lokalplanområdet eller i skel.
Delområde I
Gårdhaven

10.3

Opholdsarealer i gårdrummet skal indrettes med mulighed for ophold og
fælles faciliteter og gives et grønt udtryk med græs, træer, buske og
blomstrende stauder jf. illustrationsplanen bilag 3.

10.4

Der skal i gårdrummet plantes min. 5 træer med en principiel placering
som vist på lokalplankort 1, dog med en mulig afvigelse på op til 2 m.
Herudover skal der plantes buske og hække, der kan placeres tættere på
bebyggelsens facader og omkring cykelstativer.
Træer og buske skal være af løvfældende og flerstammede sorter som
eksempelvis bærsmispel, surbær eller lærk, samt æbletræer og højstammede fyrtræer som penselfyr og lærk. Øvrig beplantning i gårdrum skal
bestå af en blanding af stauder og græsser som bregner, uklippet græs,
høje græsser som eksempelvis prydgræsser som lampepudsergræs,
bjørnegræs og elefantgræs samt stauder som løvefod, hasselurt, kæmpestenbræk, trædebregner, salvie, allium og/eller stjerneskærm.

7

Bebyggelsens bolig- og erhvervsetageareal opgøres med baggrund i bolig- og erhvervsenhedernes samlede bruttoareal.
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Træer skal plantes i plantehuller med en min. størrelse på 15 m3 til det
enkelte træ. Plantebede til træer skal etableres med god vækstjord i min.
1 m dybde.
I tilknytning til boliger i stueetagen skal der i gårdhaven etableres private
terrasser markeret med beplantning mod den fælles gårdhave, i princippet som vist på lokalplankort 1.
10.5

Stier i gårdrummet skal udføres i teglsten eller betonklinker i en lys, gul
nuance.
Kantzoner

10.6

Langs de ydre facader mod syd, øst og vest skal der etableres opholdsarealer i form af kantzoner som overgang mellem boliger og færdselsarealer. Kantzonerne skal her have en bredde på min 2 meter og indrettes
med både private og offentligt tilgængelige opholdsarealer, i princippet
som vist på lokalplankort 1.
Kantzonen skal langs bebyggelsens nordlige facade anlægges som fortovsareal.

10.7

Kantzonen vest for bebyggelsen skal indrettes med 2 offentligt tilgængelige opholdsarealer, med placering i princippet som vist på lokalplankort 1. Opholdsarealerne skal være tilgængelige fra gadeniveau, og
skabe opholdsmuligheder med eksempelvis trappeformationer eller plateauer og/eller med fast byrumsinventar, i princippet som vist på figur
11 og 21.
Trappeformationer og plateauer skal udføres i tegl i samme nuance
som anvendes til bebyggelsens facade og/eller cortenstål.

10.8

Hvor der er indgange til bebyggelsens boligopgange eller erhvervsfunktioner, indrettes kantzonen som indgangszone med belægning som fortovsfliser og/eller chaussésten samt mulighed for cykelparkering.

10.9

Cykelparkering i kantzonen må etableres i grupper af maks. 4-8 cykelparkeringspladser.

10.10

Beplantning omkring de private terrasser i kantzonen skal etableres som
prydgræsser som eksempelvis lampepudsergræs, bjørnegræs og elefantgræs og hække/buske som bærmispel, surbær eller lærk.
Øvrige områder i kantzonen, der ikke indrettes med fortov, indgangszoner, cykelparkering, terrasser eller andre opholdsarealer, skal fremstå
med en grøn beplantning bestående af høje prydgræsser af ovennævnte
sorter og/eller klippet græs, løvefod og hasselurt samt lave æbletræer og
flerstammede træer som bærmispel.

10.11

Inventar såsom cykelstativer, belysning mm. skal etableres i stål i brunlige, gyldne nuancer.
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Altaner og tagterrasser

10.12

Fælles tagterrasser skal indrettes til ophold med siddeelementer,
plantekummer eller andet inventar. Beplantning etableres som prydgræsser som eksempelvis lampepudsergræs, bjørnegræs, blomstrende stauder som eksempelvis salvie eller allium og buske af bærmispel, surbær
eller lærk.
Min. 20% af arealet på hver enkelt fælles tagterrasse skal fremstå begrønnet med beplantning som beskrevet i §. 10.10.
Delområde II

10.13

Mod nord skal rækken af allétræer langs Ceres Allé fortsættes i en sammenhængende græsrabat med en bredde på min. 1,85 m og med god
vækstjord i min. 1 m dybde.
Træer skal være af arten hestekastanje Aesculus hippocastanum, i en
str. på 20-25 cm i omkreds målt i 1 m højde. Træerne skal placeres med
en afstand mellem stammemidte og altaner på min. 4,5 meter og med en
ens indbyrdes afstand på mellem 14-16 m.
Vindafskærmning

10.14

Ved opholdsarealer skal der i nødvendigt omfang etableres lokale vindafskærmninger på tagfladen, med særligt fokus på områderne på tagterrasserne markeret på lokalplankort 2.
Vindafskærmning på tagterrasser skal etableres som plantekasser i træ
med høj beplantning med en samlet højde på 1,8 – 2 m.
Mellem terrasser på terræn mod syd skal der etableres hække vinkelret
på facaden i en højde på 1,6 -1,8 m, for at øge vindkomforten.
Hvis der etableres opholdsarealer i porten mod nord, skal der her skabes
lokalt læ ved hjælp af plantekasser med høj beplantning på 1,8 – 2 m, i
den side hvor der er ophold.
De ovennævnte hække og høje beplantning skal etableres af sorter som
eksempelvis bærsmispel, surbær eller lærk.

§ 11. Støjforhold
11.1

Det skal sikres, at det konstante indendørs støjniveau i beboelsesrum,
køkkener og fælles opholdsrum fra vejtrafikstøj ikke overstiger 33 dB Lden,
målt med lukkede vinduer og døre og med åbne udeluftventiler.
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11.2

Det skal sikres, at det konstante indendørs støjniveau, som skyldes vejtrafikstøj i sove- og opholdsrum i lejligheder med ensidig facade til Ceres
Allé ikke overstiger 46 dB Lden med åbent vindue 8.

11.3

Det skal sikres, at det konstante indendørs støjniveau fra vejtrafikstøj i
kontorer og lokaler til lignende støjfølsomme erhverv ikke overstiger 38
dB Lden.

11.4

Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj
påfører udendørs opholdsarealer, ikke overstiger 58 dB Lden.

§ 12. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny
bebyggelse
Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før:
Vejadgange er anlagt som beskrevet i § 5,
Bil- og cykelparkering samt adgange til disse er anlagt med et omfang
nødvendig for antallet af opførte boliger,
Den i § 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted,
Den i § 6 nævnte affaldsløsning er etableret og godkendt,
Lokalplanens fælles opholdsarealer er etableret, jf. § 10, stk. 1 samt
etableret og beplantet i overensstemmelse med bestemmelserne i §
10, se fodnote 9,
Det ved beregning er eftervist, at de i § 11 nævnte støjgrænser er overholdt, både i forhold til bebyggelse og de udendørs opholdsarealer.

§ 13. Servitutter
Med lokalplanens ikrafttræden ophæves følgende servitutbestemmelser
i medfør af planlovens § 15, stk. 2, nr. 17:
27.09.1988 - Dok. om anvendelse
Ophæves med lokalplanen for så vidt angår matr.nr. 4y Århus Markjorder.

9

Åbent vindue defineres som værende med et åbningsareal på 0,35 m2 og en efterklangstid på 0,5 sekunder.
Såfremt de nævnte anlæg ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres 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 fastsat frist.
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§ 14. Ophævelse af byplanvedtægt eller ældre lokalplan
Lokalplan nr. 510 for Aarhus Kommune
Ophæves for den del, der er omfattet af den nye lokalplan.
Lokalplan nr. 773 for Aarhus Kommune
Ophæves for den del, der er omfattet af den nye lokalplan.
Lokalplan nr. 892 for Aarhus Kommune
Ophæves for den del, der er omfattet af den nye lokalplan.
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LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER
Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen.
Kommuneplanen

Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har vedtaget.
Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle
bydel, og lokalplanområdet ligger, som vist, i rammeområderne 030307BL,
030312BO, 030314BL og 030306ER, og er i byzone.
Kommuneplantillægget omhandler kun rammeområde 030306ER. Lokalplanen er
ikke i overensstemmelse med rammeområde 030306ER, idet kommuneplanen fastlægger en maksimal bygningshøjde på 15 m og en maksimal bebyggelsesprocent
på 110 for den enkelte ejendom. Herudover udlægger kommuneplanen området til
erhvervsformål. Den nærværende lokalplan giver mulighed for at etablere en blanding af boliger og erhverv, og forudsætter, at den maksimale bygningshøjde ændres
til 27 m svarende til maksimalt 8 etager, og bebyggelsesprocenten ændres til 315
% for området under ét.
Lokalplanen er endvidere omfattet af Højhuspolitik for Aarhus Kommune, da planen
dels indeholder et højhus og dels ligger inden for et byområde, hvor høje huse ikke
som udgangspunkt afvises.
Lokalplanen kan derfor kun gennemføres i den foreliggende udformning efter byrådets godkendelse af et tillæg til kommuneplanen.
Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 53
til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune. Tillægget findes bagerst i lokalplanen
som bilag.
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Kommuneplanens rammer

••••••••• Lokalplanområdet

Anden fysisk planlægning
Lokalplan
Området er omfattet af Lokalplan 510 og for en mindre del Lokalplan 773 og Lokalplan 892, der forudsættes ophævet for de dele der er omfattet af den nye lokalplan.
Lokalplanen og andre planer
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Højhuspolitik for Aarhus Kommune
Jævnfør Højhuspolitik for Aarhus Kommune er projekter med bebyggelse på mere
end 6 etager eller 20 – 25 meter defineret som højhuse og kan have en væsentlig
påvirkning på omgivelserne.
Med bebyggelsens 8 etager, er bebyggelsen omfattet af Aarhus højhuspolitik.
For lokalplanområdet gælder, at man som udgangspunkt ikke kan afvise høje huse.
Der skal derfor udarbejdes konsekvensvurdering og miljørapport.

Overordnede vej- og stiforhold
Området vejbetjenes fra Ceres Allé, der via Dollerupvej og Daugbjergvej har forbindelse videre til det øvrige overordnede vejnet i Aarhus.
Udbygningen af området vil betyde en vis stigning i trafikbelastningen i forhold til
Tidligere. Det vurderes, at trafikken kan afvikles tilfredsstillende og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Fra lokalplanområdet er der adgang til Møllevangsskolen via Vestre Ringgade og
Fuglebakkevej. Der er fortov på hele strækningen og cykelsti på størstedelen.
Inden for 400 meters afstand fra lokalplanområdet, er der indkøbsmuligheder i
form af 2 supermarkeder. Herudover kan større indkøbsmuligheder som Storcenter
Nord nås til fods indenfor 15 min. eller med kollektiv transport via Vestre Ringgade.

Detailhandel
Lokalplanen giver mulighed for at etablere maks. én dagligvarebutik med et bruttoetageareal på op til 400 m² til områdets forsyning samt udvalgsvarebutikker med et
bruttoetageareal på op til 200 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, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold.
Såfremt der etableres butikker, indrettes disse i boligbebyggelsens stueetage mod
nord ud til Ceres Allé, hvilket vil være med til at skabe et attraktivt byliv i gaderummet
omkring bebyggelsen samt styrke sammenhængskraften på tværs af Ceres Allé.
Butiksfacaderne vil i arkitektur, udformning og materialer fremstå med samme udtryk som den samlede boligbebyggelse og dermed ikke virke dominerende i forhold
til bebyggelsen i øvrigt.
På grund af områdets centrale og bynære beliggenhed forventes det at færdslen til
butikkerne primært vil være cyklister og gående. Dermed vurderes det at etablering
af butikker, herunder dagligvarebutik ikke giver anledning til en væsentlig merbelastning på omgivelserne hvad angår trafikbelastning.
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Udbygningsaftale
Aarhus Kommune har fra ejeren af matr.nr. 4y Aarhus Markjorder modtaget en opfordring til at indgå en frivillig udbygningsaftale, jf. Planlovens § 21 b og har forhandlet herom.
Forhandlingerne har udmøntet sig i et udkast til aftale om udbygning af infrastrukturanlæg.
Ved aftalen forpligter den ovenfor nævnte grundejer sig til at:
-

Ombygge den sydlige side af Ceres Allé ud for Ceres Allé 11 til en bygade,
der understøtter den nuværende anvendelse af området inklusive etablering
af kantsten, anlæg af rabat, fortov samt etablering af belysning, beplantning
med Hestekastanje, overkørsel/portadgang og nedgravet renovationsløsning
i henhold til AffaldVarmes retningslinjer.

-

Anlægge fortov langs stikvejens østlige afgrænsning mod matrikel 4y og
etablering af forbindelse for lette trafikanter mellem stikvejen og den offentlige sti.

-

Anlægge kantzoner langs byggefeltets afgrænsning mod omgivelserne.

Arkæologiske forhold
Der er i de nærmeste omgivelser til byggeområdet tidligere påtruffet betydelige levn
fra stenalderen og vikingetiden. På baggrund af dette, er det museets vurdering, at
der ved det kommende anlægsarbejde vil være meget stor risiko for at støde på
fortidsminder. Derfor anbefaler Moesgård Museum en arkæologisk forundersøgelse
af de berørte arealer. En forundersøgelse kan evt. bestå i en arkæologisk overvågning i forbindelse med anlægsarbejdets opstart.
Skulle der ved et kommende jordarbejde fremkomme et jordfast arkæologisk levn
som kulturlag, ildsteder eller affaldsgruber, skal jordarbejdet standses i det omfang
de arkæologiske levn berøres, og museet skal underrettes (Museumslovens § 27),
Museet vil da så hurtigt som muligt tage stilling til, om jordarbejdet kan fortsætte,
eller om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse.

Vandindvindingsinteresser
Grundvand
Lokalplanområdet er beliggende uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsopland til almen vandforsyning. Der er således ingen nuværende eller fremtidige indvindingsinteresser i området. I området er der risiko for
højtstående grundvand.
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Spildevand og regnvand
Området er omfattet af Aarhus Kommunes spildevandsplan, kloakopland P207.
Området er udlagt som planlagt spildevandskloakeret, hvor der kun lægges én ledning til spildevand. Denne ledning må ikke tilføres regnvand, og overfladevandet
skal derfor nedsives, eller på anden måde håndteres lokalt.
Spildevand
Husspildevand/erhvervsspildevand skal som udgangspunkt afledes til Marselisborg
Renseanlæg via eksisterende tilslutning. Evt. anden tilslutning kan aftales med Aarhus Vand.
Regnvand
Regnvand skal tilsluttes det fælles private spildevandsanlæg, der har afledning til
Aarhus Å. Der skal søges om tilslutningstilladelse og tilslutningsaccept fra spildevandslavet, der varetager det fælles private spildevandsanlæg. I tilladelsen kan der
bl.a. blive stillet krav om etablering af vandbremse, forsinkelsesvolumen og rensning
af overfladevandet af hensyn til opfyldelse af recipientmålsætningen.
Regnvandet skal udledes direkte til Aarhus Å uden forsinkelse.
Betingelsen herfor er at der etableres en sandfangsbrønd, med mulighed for afspærring og oprensning.
Ekstremregn
Håndtering af overfladevandet ved ekstreme regnhændelser, hvor kloakanlæggets
kapacitet overstiges, skal tænkes ind i den samlede håndtering af overfladevandet.
Det kommende byggeri inden for området skal sikres mod risiko fra oversvømmelse
op til en 100 års regnhændelse, eksempelvis ved højere sokkel – også overfor tilstrømmende overfladevand fra områder uden for lokalplanområdet. Der skal herunder tages højde for, at der ikke bygges i oversvømmelsestruede områder, og 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.
Der bør dertil også indrettes arealer, hvor overfladevandet kan opmagasineres til
der igen er plads i afløbssystemet. Arealer, der naturligt er robuste over for oversvømmelser som fx anlæg til regnvandshåndtering, græsarealer og egnede opholdsarealer og gårdrum mm. bør derfor i videst muligt omfang placeres i de lavest
beliggende områder og etableres forsænket i forhold til det omgivende terræn –
samtidig med at det sikres, at vandet ledes til disse arealer under ekstreme regnhændelser, og at arealerne efterfølgende kan tømmes igen.
Det skal i øvrigt sikres, at planlagt byggeri / terrænbearbejdning inden for området
ikke vil forværre oversvømmelsesrisikoen uden for området, samt at eksisterende
strømningsveje ikke afbrydes.
I øvrigt henvises til Aarhus Kommunes gældende klimatilpasningsplan og retningslinjerne formuleret i denne, samt Aarhus Kommunes hjemmeside
www.aarhus.dk/oversvømmelse.
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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 Aarhus Vand. Se i øvrigt Aarhus Vands bygherrevejledning, som kan findes på:
https://www.aarhusvand.dk/globalassets/filer/erhverv/du-bygger/bygherrevejledning.pdf
Såfremt der etableres private fælles spildevands- eller regnvandsanlæg, skal dette
tinglyses, samt der skal etableres spildevandslav, hvor vedtægterne for lavet har
fordelt opgaver og udgifter som etablering, drift og vedligeholdelse af anlægget.
Der skal anmodes om dette ved Aarhus Kommune, Vand og Natur, vandmiljo@mtm.aarhus.dk.
Vand og Natur skal desuden godkende vedtægter for spildevandslavet.
Udledningstilladelse og eventuel nedsivningstilladelse skal søges hos Aarhus Kommune, Vand og Natur, vandmiljo@mtm.aarhus.dk.
Tilslutningstilladelse skal søges hos Aarhus Kommune, Byggeri, byggesag@mtm.aarhus.dk.
Tilslutningen af regnvand skal ske efter næmere aftale med spildevandslauget for
Ceres Grunden, da området tilslutter til privat kloak, skal der opnås skriftlig accept
fra den ansvarlige for dette spildevandsanlæg.
Tilslutningen af spildevand skal ske efter aftale og nærmere anvisninger fra Aarhus
Vand A/S, aarhusvand@aarhusvand.dk, og i henhold til betalingsvedtægterne.

Forureningsforhold – Jord
Teknik og Miljø, Virksomheder og Jord har pr. 20. november 2018 oplysninger om,
at Region Midtjylland den 1. juni 2017 har kortlagt matr.nr. 4y Århus Markjorder på
vidensniveau 1 jf. jordforureningsloven. Kortlægningen sker på baggrund af oplysninger om en 10.000 liters olietank, som er etableret i 1963 og sløjfet i 1985. Tanken
med tilhørende rørinstallationer kan have givet anledning til forurening.
Områdeklassificering
Lokalplanområdet ligger inden for et områdeklassificeret område med krav om analyser. 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-anlægsarbejde, følsom arealanvendelse
Før der igangsættes grave- eller bygge/anlægsarbejde på den kortlagte matrikel
skal Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Byggeri samt Virksomheder og Jord kontaktes.
Lokalplanen og andre planer

Lokalplan nr. 1111

48

Der må ikke ændres arealanvendelse til bolig, legeplads, børneinstitution, friareal
eller lignende forureningsfølsom anvendelse på det kortlagte areal, før Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har meddelt tilladelse jf. jordforureningsloven, § 8.
Jf. § 72 b i jordforureningsloven 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.

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. jordforureningsloven,
§ 50, anmeldes til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø.
Omplacering og genanvendelse af forurenet jord inden for ejendommen skal godkendes af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, jf. lov om Miljøbeskyttelse, § 19. Region Midtjylland orienteres herom i relation til ændret kortlægningsstatus.

Natura 2000 og bilag IV
Nærmeste Natura 2000 område er Brabrand Sø med omgivelser (H233), som ligger ca. 2,8 km sydvest fra lokalplanområdet. Udpegningsgrundlaget for området er
fem naturtyper: Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, rigkær, bøgeskov på muldbund, elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld,
samt egeskov og blandskove på mere eller mindre rig jordbund og tre arter:
stor vandsalamander, damflagermus og odder.
Der er syd for lokalplanområdet potentielle levesteder for odder.
Efter Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1383 af
26/11/2016) har Aarhus kommune vurderet, at planen ikke kan skade Internationale
beskyttelsesområder (Natura 2000, Habitat- og Fuglebeskyttelsesområder)
Det er desuden vurderet, at lokalplanen ikke vil medføre skade på yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV.
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Støjmæssige forhold
Vejtrafikstøj
De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbestemmelser.
Området er belastet af vejtrafikstøj fra Ceres Allé.
Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen, foretaget en støjberegning.
Beregningen af vejtrafikstøjen viser, at facaden på delbyggefelterne A1 og A2 forventes at blive udsat for et støjniveau over 58 Lden dB.
Lokalplanen indeholder bestemmelser til sikring af, at et maksimalt indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum mod en facade belastet af vejtrafikstøj, ikke overstiger
33 dB Lden målt med lukkede vinduer og døre, og at det indendørs støjniveau i sove
og opholdsrum mod en ikke-støjbelastet facade ikke overstiger 46 dB Lden med
åbent vindue.
En sikring heraf kan medføre en beregning af funktionskrav til vinduer i støjbelastede facader.
Det er muligt at overholde Lden 58 dB på udendørsarealer i gårdrummet, på tagterrasserne og de fleste altaner og kantzoner på syd-, øst- og vestsiden af bebyggelsen.
Lokalplanen indeholder en bestemmelse til sikring af et maksimalt udendørs støjniveau på udeopholdsarealer der ikke overstiger 58 dB Lden.

Lugt, støv og anden luftforurening
Området kan periodisk være påvirket af lugt i mindre grad fra enkelte af havnens
virksomheder.

Produktionserhverv, transport og erhvervshavn
Der er ikke produktionserhverv eller logistikvirksomheder i eller i nærheden af lokalplanområdet. Lokalplanen påvirker derfor ikke produktionserhvervenes drift eller udvikling.
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Miljøvurdering
Aarhus kommune har besluttet at der skal foretages en miljøvurdering i henhold til
miljøvurderingsloven 10 af forslag til lokalplan nr. 1111 Etageboligbebyggelse ved
Ceres Allé, Aarhus C med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 53.
Miljørapporten, som udarbejdes af Aarhus Kommune, skal bidrage til den efterfølgende offentlige debat og politiske behandling af planen.
Miljørapporten indledes med et ”ikke tekniske resume” som er en opsamling på rapportens emner.
Miljørapporten offentliggøres sammen med:
•

Planforslaget, hvor det ”ikke tekniske resume” er indsat i lokalplanens redegørelse og

•

Beslutningen om, at planen skal miljøvurderes

Miljørapporten er endelig. Væsentlige emner, der bliver taget op i høringsfasen, bliver behandlet i den sammenfattende redegørelse, som indsættes i den endelige
lokalplan.
Ikke-teknisk resumé
Lokalplanens formål og indhold
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra den private grundejer, om at
omdanne området fra erhvervsområde til et boligområde med mulighed for erhverv,
hvor stueetagen mod Ceres Allé skal anvendes til bl.a. service, restauranter og caféer.
Bebyggelsen opføres som en karréstruktur i lys tegl med bygningshøjder der aftrapper fra 8 etager mod nordøst til 4 etager mod sydvest ned mod Århus Å.
Bebyggelsen opføres med et maksimalt etageareal på 11.650 m2 og indrettes med
private- og almene boliger samt en variation i boligstørrelser- og typer. Mod nord
indrettes de nederste etager til udadvendte erhvervsformål, for at sikre en aktiv og
åben facade, der giver mulighed for, at der kan skabes et nyt aktivt byrum på tværs
af Ceres Allé.
Karréen omslutter en grøn, åben gårdhave. Langs facader mod vej og nabobygninger etableres grønne kantzoner, der indrettes med private udeopholdsarealer og
lommer til ophold for både bebyggelsens beboere og forbipasserende.
Bilparkering og størstedelen af cykelparkeringspladserne etableres i parkeringskælder med adgang fra Ceres Allé mod vest. De resterende cykelparkeringspladser
etableres på terræn i nærhed til indgange.

10

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018
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Lokalplanens forhold til andre planer
Kommuneplan
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet kommuneplanen fastlægger en maksimal bygningshøjde på 15 m og en maksimal bebyggelsesprocent på 110 for den enkelte ejendom. Herudover udlægger kommuneplanen området til erhvervsformål.
Lokalplan
Området er omfattet af Lokalplan 510 og for en mindre del Lokalplan 892 og Lokalplan 773, der forudsættes ophævet for den del, der er omfattet af den nye lokalplan.
Afgrænsning
Aarhus Kommune har i screeningen vurderet, at forslag til Lokalplan nr. 1111 og
Kommuneplantillæg nr. 53 kan medføre væsentlige påvirkninger af miljøet på følgende områder:
• Trafikale forhold
• Støj fra trafik
• Byarkitektur – sigtelinjer og skyline
• Byarkitektur – indpasning i stedets bebyggelsesmønstre
• Byrum ved foden af det høje hus
• Lokale klimaforhold
Lokalplanen skal derfor miljøvurderes.
Trafikale forhold
Udbygningen af området vil betyde en vis stigning i trafikbelastningen i forhold til
tidligere. Det forventes, at der til og fra det nye byggeri på Ceres Allé nr. 11 vil være
ca. 350 bilture pr. døgn i alt.
Det vurderes, at trafikken kan afvikles tilfredsstillende og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Støj fra trafik
Støjberegning viser, at bebyggelsens facade mod nord bliver belastet af støj fra
Ceres Allé, mens bebyggelsens øvrige facader ikke er støjbelastet. De fleste boliger
har mindst én facade, hvor vejtrafikstøjniveauet ikke overskrider Miljøstyrelsens
grænseværdier.
Områdets kantzoner er enkelte steder mod nord belastet af trafikstøj, mens udendørsarealer i gårdrummet, på tagterrasser og altaner samt størstedelen af kantzoner på syd-, øst- og vestsiden af bebyggelsen er ikke støjbelastet, hvilket gør dem
velegnede til ophold.
Konsekvensanalyse i henhold til højhuspolitikken
Lokalplanområdet, som er en del af det større udviklingsområde ved Ceresbyen,
ligger i en af de udpegede vækstakser i Kommuneplan 2017 og er omfattet af Aarhus Kommunes Højhuspolitik.
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Byarkitektur - Sigtelinjer og skyline
Den planlagte bebyggelse i 4-8 etagers højde vil ikke have væsentlig indflydelse på
byens skyline.
For at belyse projektets visuelle virkning er der udarbejdet visualiseringer fra otte
standpunkter fra følgende udvalgte steder i byen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Krydset mellem Silkeborgvej og Vestre Ringgade
Daugbjergvej
Rådhustårnet
Krydset mellem Thorvaldsensgade og Carl Blocks Gade
Stien over Aarhus Å ved Åhusene
Frederiks Bro
Aros
Salling Roof Top

Grundet omkringliggende, tæt og høj bebyggelse vil byggeriet kun være synligt fra
meget få og højtbeliggende steder i byen, såsom Aarhus Rådhustårn, Salling Roof
Top og Aros eller fra de helt nære omgivelser som eksempelvis Daugbjergvej. Det
er ikke muligt at se bebyggelsen fra byens indfaldsveje ligesom den heller ikke er
synlig fra vigtige steder i byen som eksempelvis Ringgadebroen, De Bynære Havnearealer, Marselisskovene, Stadion Allé, Strøget, M.P. Bruunsgade mv.
Fra byens høje punkter opleves bebyggelsen som indpasset i omgivelserne. Bebyggelsens aftrapning i bygningshøjder er med til at skabe en varieret skyline omkring
Ceresbyen set på afstand, og medvirker samtidig til at bebyggelsen opleves mindre
markant i forhold til de nære omgivelser.
Byarkitektur – indpasning i stedets bebyggelsesmønstre
Både i skala, arkitektur og materialevalg relaterer bebyggelsen sig tydeligt til det
nærliggende udviklingsområde Ceresbyen.
Bebyggelsen etableres som en karréstruktur med aftrappende bygningshøjder fra 8
til 4 etager. Bebyggelsen har højeste punkt mod Ceres Allé og Ceresbyen, og modsvarer her Bryggerhavens 8 etager og VIA´s bygningshøjde svarende til 7 etager.
Mod syd trapper bebyggelsen ned til 4 etager, som en overgang til de mere åbne
arealer omkring Århus Å.
Arkitektoniske elementer som påhængte altaner, terrasserede bygningshøjder og
flade tage viderefører udtryk og arkitektoniske principper fra Ceresbyen, ligesom
facadematerialet i lys tegl refererer til både Ceresbryggeriets historie, og til områdets nyopførte bebyggelse, som for en stor del fremstår i tegl i forskellige nuancer.
Bebyggelsen placeres, så der skabes plads til grønne kantzoner med private terrasser og offentligt tilgængelige opholdsarealer, og portåbninger åbner karréen op til et
grønt gårdrum i midten.
Byrum ved foden af det høje hus
Mod nord indrettes bebyggelsens stueetage med udadvendte erhvervsfunktioner,
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hvilket medvirker til at skabe en bymæssig profil udadtil, der gør det attraktivt at
bevæge og opholde sig i gaderummene omkring bebyggelsen og medvirker til at
styrke bylivet og sammenhængskraften på tværs af Ceres Allé.
Ceres Allé fremstår i dag mindre livligt pga. mange lukkede facader, erhvervsfunktioner og et lukket vejforløb. Nye udadvendte funktioner og flere boliger vil medvirke
til at skabe højere grad af liv på alle tidspunkter af dagen, og styrke fornemmelsen
af tryghed i området.
Erhvervslokalerne etableres med en åben og transparent facade. Bygningshjørnerne tilbagetrækkes, og giver mulighed for offentlige opholdsarealer og eksempelvis udeservering i forbindelse med funktioner i stueetagen. I facaden etableres desuden en høj, åben port gennemgang, der giver adgang og kig til bebyggelsens fælles gårdrum.
Langs facader mod vej og nabobygninger etableres grønne kantzoner, der indrettes
med både private og offentlige opholdsarealer.
Det lokale klima omkring bebyggelsen
Skyggeforhold
Det vurderes, at den nye bebyggelse er udformet og placeret hensigtsmæssigt i
forhold til skyggevirkninger både internt og eksternt i området og, at bebyggelsen
kun i kortere tidsrum vil medføre skyggegener på nabobygninger- og arealer. På
bebyggelsens egne opholdsarealer vil der være en højere grad af skyggepåvirkning,
dog vil der altid være opholdsarealer der ikke ligger i skygge.
Vindforhold
Vindforholdene på terræn vil ikke ændre sig væsentligt, dog vil der generelt være
en svag forbedring. Nogle naboområder vil opleve mere læ, mens andre vil opleve
lidt mere vind. Sydøst og syd for Ceres Allé 11 er der et område hvor der generelt
er øget vind. Den øgede vind skyldes nabobygningerne og ændres ikke med et nyt
byggeri på Ceres Allé 11. Vindkomforten vil generelt være tilstrækkelig til almindelig
færdsel i området.
Vindkomforten i selve gårdrummet er god, da den er skærmet af den omkringliggende karré. I den nordlige port, vil der være øget vind. Vinden er uproblematisk i
forhold til færdsel, men hvis der skal være længerevarende ophold, anbefales det,
at der etableres lav beplantning eller læskærme.
Rundt om alle tagterrasser er der værn i 1,2 m højde. Dette vil være tilstrækkeligt til
at skabe læ på nogle af tagterrasserne mens andre skal afskærmes yderligere med
for eksempel beplantning, for at skabe gode opholdsarealer. Med en kombination
af værn og afskærmende beplantning, vil der altid være områder på terrassen, hvor
man kan tage ophold, og det vurderes derfor, at tagterrasserne vil fungere som opholdsareal i forhold til vind.
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Kortoversigt over standpunkter
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1. Fra Silkeborgvej
Fra Silkeborgvej kan bebyggelsen ikke ses på grund af foranliggende bebyggelse.

Fotostandpunkt 1: Eksisterende forhold

Fotostandpunkt 1: Visualisering der viser omfanget af det planlagte byggeri markeret med en blå stiplet linje
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2. Fra Daugbjergvej
Set fra Daugbjergvej virker bebyggelsen ikke dominerende i gadebilledet på grund
af foranliggende byggeri og træer langs vejen. Bebyggelsens terrassering mod vejen fra 7 til 8 etager kan kun lige anes bag træerne.
-

Fotostandpunkt 2: Eksisterende forhold

Ceres Allé 11

Fotostandpunkt 2: Visualisering der viser omfanget af det planlagte byggeri
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3. Fra gangbro over Aarhus Å
Fra gangbroen over Århus Å er det kun muligt at skimte bebyggelsen, da den ligger
bag en række træer.

Fotostandpunkt 3: Eksisterende forhold

Ceres Allé 11

Fotostandpunkt 3: Visualisering der viser omfanget af det planlagte byggeri
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4. Fra Thorvaldsensgade/Carl Blochs Gade
Set fra Thorvaldsensgade kan bebyggelsen stort set ikke ses bag den tætte beplantning, ved Åen samt Ceres Panorama. Bebyggelsen har derfor ingen indvirkning
på oplevelsen af forløbet langs gangstien.

Fotostandpunkt 4: Eksisterende forhold

Ceres Allé 11

Fotostandpunkt 4: Visualisering der viser omfanget af det planlagte byggeri
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5. Fra Aros
Set fra toppen af Aros opleves bebyggelsen som en del af den øvrige bebyggelse
omkring Ceresbyen, delvist skjult af Ceres Panorama. Bag området hæver terrænet
sig betydeligt, hvilket medvirker til at Ceresbyens bebyggelser opleves mindre markant.
Bebyggelsens terrassering, der er synlig fra denne vinkel, er med til at skabe en
varieret skyline omkring Ceresbyen.

Fotostandpunkt 5: Eksisterende forhold

Ceres Allé 11

Fotostandpunkt 5: Visualisering der viser omfanget af det planlagte byggeri

Lokalplanen og andre planer

Lokalplan nr. 1111

60

6. Fra Frederiks Bro
Fra Frederiks Bro er bebyggelsen ikke synlig på grund af foranliggende bygninger.

Fotostandpunkt 6: Eksisterende forhold

Fotostandpunkt 6: Visualisering der viser omfanget af det planlagte byggeri markeret med en blå stiplet linje
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7. Fra Aarhus Rådhus
Fra Aarhus Rådhustårn ses bebyggelsen kun delvist, og opleves ikke markant i forhold til den omkringliggende bebyggelse ved Ceresbyen og Ceres Panorama. Bebyggelsens volumen og aftrapning i højde tilpasser sig nabobebyggelsen og er med
til at skabe en varieret skyline.

Fotostandpunkt 7: Eksisterende forhold

Ceres Allé 11

Fotostandpunkt 7: Visualisering der viser omfanget af det planlagte byggeri
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8. Fra Salling Rooftop
Fra Salling Rooftop ses kun en lille del af bebyggelsen, da størstedelen ligger skjult
bag foranliggende tæt bebyggelse.

Fotostandpunkt 8: Eksisterende forhold

Ceres Allé 11

Fotostandpunkt 8: Visualisering der viser omfanget af det planlagte byggeri
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Skyggediagrammer – jævndøgn (21 marts/september)
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Skyggediagrammer -Solhverv (21 juni)
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Kollektiv trafik
Ved lokalplanens udarbejdelse betjenes området af flere bybuslinjer, regionale ruter
og A-buslinjer med stop på Silkeborgvej, Vestre Ringgade og Thorvaldsensgade.

Skoleforhold
Ved lokalplanens udarbejdelse ligger området i Møllevang skoledistrikt.
Møllevangskolen med SFO på adressen:
- Møllevangs Allé 20

Institutionsforhold
I nærheden af lokalplanområdet findes ved planens udarbejdelse dagtilbud med afdelinger på følgende adresserne:
-

Høgevej 25A
Højlyngen 1
Vestervang 14
Fuglebakkevej 66
Vestervang 12
Vestervang 15
Fuglebakkevej 62
Poul Martin Møllers Vej 20
Rosenstien 2
De selvejende dagtilbud (DST) på følgende adresse:
Fuglebakkevej 68
Fuglesangs Allé 16

Klub- og fritidstilbud på følgende adresse:
- Peter Fabersvej 35

Tilladelse fra andre myndigheder
Lokalplanens gennemførelse kræver ikke tilladelse fra andre myndigheder.

Teknisk forsyning
Elforsyning sker fra: ………………………………….

NRGI A/S
Dusager 22
8200 Aarhus N
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Vandforsyning sker fra: ………………………………

Aarhus Vand A/S
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J

Varmeforsyning kan ske fra: ………………………… AffaldVarme Aarhus
Bautavej 1
8210 Aarhus V
Kloakforsyning sker ved: ……………………………… Aarhus Vand A/S
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J
Affaldshåndtering
Projektet er beliggende i et område der vil blive omfattet af ordningen for offentligt
nedgravede affaldsbeholdere til håndtering af husholdningsaffald for boliger. Med
henblik på en hensigtsmæssig drift, anbefaler AffaldVarme Aarhus derfor, at der i
projektet gøres plads til nedgravede beholdere i arealerne ud mod Ceres Allé.
Husholdningsaffald skal håndteres ved husstandsindsamling af dagrenovation og
genanvendelige fraktioner. Med genanvendelige fraktioner menes eksempelvis papir/pap, glas/plast/metal, organisk affald, tekstiler eller lignende.
Erhvervsaffald skal håndteres inden for lokalplanområdet, hvilket vil ske med affaldscontainere, der hentes fra affaldsrum i bebyggelsen.

Byggeri
Ansøgning om byggeri skal behandles af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Ansøgning skal sendes via Byg og Miljø på www.bygogmiljoe.dk

Veje
Ansøgning om godkendelse af et teknisk projekt for nye vejanlæg i lokalplanområdet
(lokalplanens § 5, stk. 2) skal jf. privatvejsloven fremsendes til Aarhus Kommune,
Teknik og Miljø. Nærmere oplysning herom kan fås ved Link til Aarhus Kommunes
hjemmeside http://www.aarhus.dk/approbation
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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 eksisterende 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 byggeeller 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.
Hvis det er af væsentlig betydning for at få planen ført ud i livet, kan kommunen
ekspropriere privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme efter Lov om
planlægning, § 47.
Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder 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. 53 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune

Kommuneplanen
Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 03.03.06 ER.
Rammeområdet gives en ny benævnelse. 03.03.06 BL.
I forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan nr. 1111 ændres kommuneplanens
rammeområde 03.03.06 ER for at muliggøre opførelse af blandet bolig og erhverv
og, at der kan ske en fortætning af ejendommen. Mindre dele af Lokalplan nr. 1111
ligger indenfor rammeområde 03.03.07 BL, 03.03.12 BO, 03.03.14 BL, men disse
rammer ændres ikke.
I rammeområde 03.03.06 BL hæves bebyggelsesprocenten fra 110 til 315 % for
området under ét. Bygningshøjden hæves fra 15 m til 27 m svarende til maksimalt
8 etager.
Inden for området skal minimum 20% af boligarealet være almene boliger.
Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med målsætningen i Kommuneplan
2017 om at udvikling af midtbyen skal ske ved fortætning. Kommuneplantillæg ligger indenfor området omfattet af Aarhus Kommunes højhuspolitik.
Lokalplanen er endvidere omfattet af Højhuspolitik for Aarhus Kommune, da planen
dels indeholder et højhus og dels ligger inden for et byområde, hvor høje huse ikke
som udgangspunkt afvises.
Lokalplanen kan derfor kun gennemføres i den foreliggende udformning efter byrådets godkendelse af et tillæg til kommuneplanen.
Natura 2000 og bilag IV arter
Nærmeste Natura 2000 område er Brabrand Sø med omgivelser (H233), som ligger
ca. 2,8 km sydvest fra lokalplanområdet.
Der er syd for lokalplanområdet potentielle levesteder for odder.
Efter Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1383 af
26/11/2016) har Aarhus kommune vurderet, at planen ikke kan skade Internationale
beskyttelsesområder (Natura 2000, Habitat- og Fuglebeskyttelsesområder)
Det er desuden vurderet, at lokalplanen ikke vil medføre skade på yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV.
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Rammeområde 03.03.06 BL
Områdets anvendelse er fastlagt til blandet byområde. Anvendelseskategori 11.
Blandet byområde.
Konkrete rammebestemmelser for rammeområdet
Maks. bygningshøjde: 26,5 m
Maks. etageantal: 8 etager.
Maks. bebyggelsesprocent. 315 % for området som helhed.
For at opnå en god bygningsmæssig helhedsvirkning kan der i forbindelse med
opførelse af ny bebyggelse samt ved ombygningsprojekter, der vedrører bebyggelsens
ydre, stilles særlige krav til bygningernes proportionering, taghældning, tagkviste,
materialevalg mv.

Rammekort til Tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune
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Generelle rammebestemmelser for – 11. Blandet byområde
Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og erhvervsformål. Området kan desuden an vendes til offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritidsog kulturformål.
Hvor det vurderes hensigtsmæssigt til lokal forsyning, kan der desuden etableres
enkelte dagligvarebutikker på op til 400 m2 og enkelte udvalgsvarebutikker på op
til 200 m2.Som hovedregel skal erhverv og institutioner placeres i stueetagen.
Byggemuligheden er fastlagt ved bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom med mindre andet
er anført særskilt, samt ved etageantal og/eller bygningshøjde. I Midtbyen forekommer bebyggelsesprocentangivelser angivet karrévis.
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