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Tekst fra Lokalplansoplæg (Høring) Forslag til ændret tekst Andre kommentarer 

 

Vejtype a, som vist på tegning 3a, skal have en 

bredde på min. 9 m 

Vejtype b, som vist på tegning 3a, skal have en 

bredde på min. 9 m, hvoraf 2,5 m er gangzone og 

3 m er til varelevering/renovationsbil 

Vejtype c, som vist på tegning 3a, skal have en 

bredde på min. 9 m, og fungerer som vendeplads. 

(Ingen vareleveringsplads) 

 

Vejtype e, er ikke vist og bør tekstmæssigt udgå. 

Det giver ikke mening at den korte stump vej på 

delområde A skal være 9 meter bred (vejtype b), når 

stikvejen herind til kun foreslås at være 7,8 meter, til 

dobbeltrettet biltrafik og endda inkl. 1,8 meter fortov, 

uden adskillelse som kantsten eller lignende til 

kørebanen (vejtype a)  

 

”Sidevejen” som skal fungere som vendeplads (Og 

måske aflæsningsplads til dagligvarebutikken) 

foreslås kun være 6 meter bred (vejtype c). I øvrigt er 

der på tegning 3b ikke vist noget vejudlæg vejtype c 

(VP) 

 

Vi mener der må være byttet om på nogle mål.  

(Se nyt forslag tv. herfor) 

 

 

For delområde A skal der etableres 628 

cykelparkeringspladser, heraf 8 stk ladcykel pladser 

 

For delområde B skal der etableres _?__ 

cykelparkeringspladser, heraf _?__ stk ladcykel 

pladser 

 

(Alternativt kan afsnittet udgå da krav er defineret 

andet sted) 

Areankvarterets skole kan ikke være ansvarligt for 

etablering af et ”minimumsantal” 

cykelparkeringspladser indenfor LP området som 

helhed, men alene de pladser skolen er forpligtet til jf. 

reglerne 

   

 

Der bør præciseres at det alene omhandler mindre 

fritliggende bygninger på terræn 

 

Da tekniske anlæg som f.eks. transformerstation 

regnes som et mindre skur, er der behov for at øge 

mulighederne for hvert delområde. Se forslaget til 

venstre. 
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Tekst fra Lokalplansoplæg (Høring) Forslag til ændret tekst Andre kommentarer 

Der er mulighed for etablering af 2 mindre 

fritliggende bygninger på terræn, pr. delområde. 

Da mindre bygninger på tagterrasser ligeledes skal 

indregnes, er der yderligere behov for at kunne 

opføre 7 mindre bygninger heraf 5 legehuse i 

Barndommens Gade og 1 drivhus samt 1 skur på 

ØREgro. 

   

 

b) Stueetage skal opføres med en sokkelhøjde på 

max. 0,6 m. Dog kan sokkelhøjde hæves til 0,8 m, 

hvor der placeres cykelparkering langs facaden jf. 

tegning 4, samt ved spiseområde, madskole og 

produktionskøkken hvor veterinærforhold 

betinger dette. Sokler, hvor der ikke placeres 

cykelparkering eller kantzoner, skal opføres med 

siddekant på min. 35% af udstrækningen. 

Nødvendig af hensyn til indvendige 

bordhøjder/veterinærforhold 

 

Vil give større variation i kantzonen, og plinte 

placeres, hvor det er attraktivt at opholde sig og 

aktiviteten giver noget til byrummet 

  

(Se bilag – ” Tekst vedr. paragraf 7 Bebyggelsens 

ydre fremtræden”) 

   

 

Heraf skal mindst 25% af de gennemsnitlige 

glaspartier være mindst 3,0 meter høje 

Grundet sokkelhøjder mv. er det nødvendigt af 

nedjustere kravet til 3,0 meter 

 

a) .......... Dog skal mindst 25% af facade d’s 

længde, som vist på tegnings 6a, være i 

gennemsigtigt glas. 

 

Glaspartier skal være mindst 3,0 meter høje 

eksklusiv sokkel. 

Reduktionen af dette krav er nødvendigt da stor del af 

stueetage mod svømmehalstekniketage er lukkede 

sandwichfacader der er begrønnet. 

 

Facadehøjde er med undtagelse af facade d 3,8 

meter, fratrukket brystning, og steder hvor gulv ligger 

under terræn, bør glaspartiernes højde reduceres. 
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Tekst fra Lokalplansoplæg (Høring) Forslag til ændret tekst Andre kommentarer 

 

b)  Der skal være min. 200 m2 plantebede på 

tagterrasser 

 

c)  Der skal være mindst 15 buskede træer på 

tagterrasser 

 

d) Der skal være opholdsbænke / - plinte på alle 

tagterrasser til ophold 

Omfanget bør reduceres jf. forslaget her (er vist også 

foreslået tidligere) 

Højbede og grønne vægge ved loungeområder, 

skole- og pixihaver samt væksthus indgår ikke, da det 

er fleksible elementer – både ift. indretning og 

undervisning. 

 

   

 

 

 

Der skal være 3 plantebede. Bedene skal være 

mindst 90 m2 i alt. 

 

Der tilføjes følgende mulige belægninger: 

       -    Gummibelægning 

- Sportsbelægning 

Plantebede er ekskl. græsarmerede arealer. 

 

 

Der er gummibelægning på løbebaner langs 

opholdstrappe b. 

 

 

   

 

Opholdstrappe a skal være mellem 10-13,5 m bred 

mellem terræn og 1. etage og 3-5 m bred mellem 1. 

og 2. etage. 

 

Opholdstrappe b bør udgå (Se kommentarfeltet) 

 

Opholdstrappe c, på delområde B, skal ... (Krav 

formuleres) 

Terrænniveau mellem delområde A og B er ikke 

længere særligt stor, hvorfor det ikke giver mening at 

stille specifikke krav til en opholdstrappe. Det er 

muligt der bliver etableret 1 trin på en del af 

strækningen, i skel mellem delområde A og B, men 

der bør ikke stilles specifikke krav hertil. 
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Opholdstrappe c, som også er vist på Tegning 7a, er 

ikke beskrevet i bestemmelserne. Derfor vores 

forslag som bør færdigformuleres. 

   

 

Der skal være 3 plantebede. Bedene skal være 

mindst 50 m2 i alt. 

Plantebede er ekskl. græsarmerede arealer. 

 

 

Kantzonen skal have en dybde målt vinkelret på 

facaden på mellem 2 og 4m. 

 

 

Antal af træer på tegning 7c reduceres for 

delområde A som følger. 

Vest: 12 træer, Nord 8 træer, syd 10 træer. 

 

I alt 30 træer på delområde A 

 

Der skal være mindst 2,5 m2 vandgennemtrængelig 

overflade pr. træ 

Kravet til mængden af træer på terræn, herunder 

størrelse af vandgennemtrængelig overflade, synes 

overdrevet i forhold til de samtidige høje krav til antal 

cykelparkeringspladser, bede og kantzoner med 

trin/plinte. Der er simpelthen ikke plads. 

 

Vi mener ikke, at en vandgennemtrængelig 

belægning er en god løsning, hvor der skal 

vintervedligeholdes med vejsalt e.lign. En 

vandgennemtrængelig belægning er fin til nedsivning 

af vand, men det er et problem ift. planternes 

optagelse af vand, afsviding af rødder mv., når vejsalt 

e.lign. siver med ned. Og man må forvente, at der 

skal vintervedligeholdes omkring cykelparkeringen, 

især mod vest.  

 

Vi foreslår derfor en lempelse af kravene (Se til 

venstre herfor) 

Iflg. KK’s egen plantestrategi ”retningslinjer for 

arbejder med traeer okt 2019” anvises på side 4 min. 

2,5 m2 pr. træ) 
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Tekst fra Lokalplansoplæg (Høring) Forslag til ændret tekst Andre kommentarer 

 

  

 

Bestemmelsen tilføjes følgende ordlyd: 

 

Såfremt byggeriets færdiggørelsestidspunkt 

(færdigmelding) falder på et tidspunkt som ikke 

egner til til, eller på anden måde muliggør 

træplantningen, udstedes ibrugtagningstilladelsen 

med den betingelse af træerne skal plantes senest 

10 måneder efter ibrugtagningsdagen. 

Denne betingelse er ikke rimelig, da bl.a. årstid for 

byggeriets aflevering kan hindre at træerne plantes 

på det tidspunkt som er bedst for deres 

vækstbetingelser. 

Derfor et forslag til ændret tekst til ventre herfor. 

Tegning 7a (Byrum) Opholdtrappe b udgår Niveauforskel på terræn mellem delområdeA og B er 

reduceret siden de første LP drøftelser. Der forventes 

at blive forskel i niveau ca. 30 cm, hvorfor det ikke 

giver mening med krav om trappe 

Tegning 7b (Kantzoner) Kantzone b skal reduceres med 2/3 i længden langs 

vestvendt facade 

 

   

 


