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Att. plan.udvikling@aalborg.dk  

Høringssvar og klagepunkter angående Aalborg kommunes 
lokalplanforslag 8-1-103 
-Boliger vest for Tofthøjvej, Storvorde-Sejlflod 
Indgivet af Storvorde- Sejlflod Samråd, i samarbejde med Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod 

 

Storvorde-Sejlflod Samråd indgiver hermed høringssvar til lokalplan 8-1-103: Boliger vest for Tofthøjvej, se 
udklip fra lokalplanen herunder, med markering af området samt dertil hørende klagepunkter. 

På baggrund af et borgermøde med 102 deltagende borgere afholdt den 8. april 2019 i Den Gamle Brugs i 
Storvorde er det overordnede indtryk, at borgerne er glade for, at der endelig sker noget i Storvorde-
Sejlflod. Planen har været længe undervejs, og byudvikling kræver først og fremmest adgang til nye 
grunde/boliger for at tiltrække flere borgere for ad den vej at sikre grundlaget for udbygning af den 
offentlige og private service i Storvorde-Sejlflod. Det er borgerne i Storvorde-Sejlflod tilfredse med. 

Der er dog en række aspekter og følgevirkninger ved og omkring lokalplanen, som borgerne har udtrykt 
deres bekymring om, og som hermed videregives. Det drejer sig om følgende punkter, som vil blive 
behandlet i indsigelsen: 

1. Trafikforholdene ud til Tofthøjvej og Gadekærsvej: Ved planens gennemførelse skal al 
trafik fra det nye boligområde ledes ned til og gennem Tofthøjvej og Gadekærsvej, dvs. 
ind gennem Storvorde-Sejlflod. Dette giver problemer med oversigtsforhold, sikkerheden 
for bløde trafikanter, børns skoleveje, øget støj og barriereeffekt. Dette matcher dårligt 
med kommunens målsætninger for oplandsbyer i Handlingsplan for Mobilitet 2040.  

2. Vejforsyning vedrørende perspektivområdet nord for lokalplanområdet mangler: Det er 
oplagt at skabe vejforbindelse mod perspektivområdet gennem lokalplanområdet, men 
dette er ikke sket. Dette undrer lokalsamfundet, som ud fra et naturligvis betydeligt 
lokalkendskab ikke ser nogen anden fornuftig vejadgang til perspektivområdet end 
gennem lokalplanområdet. Dette har været anført tidligere, og man undrer sig derfor over 
en vedvarende manglende lydhørhed angående dette. 

3. Udviklingsmulighederne nord for lokalplanområdet: I fortsættelse af pkt. 2 kan det 
konstateres, at der ikke er udvist rettidig omhu angående udviklingsmulighederne nord 
for lokalplanområdet. Det drejer sig om fornyelsen og videreudviklingen af byens skole og 
sport- og fritidsområde, som indebærer betydelige forandringer nord for lokalplan-
området. Denne proces er sat i gang i lokalsamfundet, men lokalplanen ignorerer dette, 
og forringer og fordyrer derved udviklingsmulighederne væsentligt. Det er meget 
uhensigtsmæssigt. 

4. Manglende sammenhæng i planlægningen af grønne og rekreative forbindelser. Aalborg 
kommune har ambitioner om grønne, aktive og bæredygtige byer. Det burde komme 
væsentligt bedre til udtryk igennem denne lokalplan. 
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Klagepunkter - uddybning 

 

Trafikforhold omkring lokalplanområdet 

Planen tilfører to udkørselsveje til hhv. Tofthøjvej i Storvorde og dennes forlængelse Gadekærsvej i Sejlflod. 
Begge steder er udkørsels- og oversigtsforholdene af ringe karakter. Ydermere ligger udkørselsvejen i den 
nordlige ende ud til Tofthøjvej meget tæt på den overfor liggende stejle udkørsel fra Vigen og SSB Boldklub, 
som har særdeles ringe oversigtsforhold. Også tilslutning i syd til Gadekærsvej er meget snæver og med 
dårlige oversigtsforhold og dårlige vilkår for bløde trafikanter. Der skal sikres foranstaltninger af 
trafiksikkerhedsmæssig karakter for både kørende, cyklende og gående for begge nye udkørselsveje. Jf. 
kommunens egen politik ønskes flere borgere ud på cyklen på de korte afstande. Dette bør der arbejdes 
tydeligere for i denne lokalplan samt i byen i øvrigt. Ved Tofthøjvej/SSB kan det anbefales at etablere en 
mindre rundkørsel eller lignende, så trafikken ledes forsvarligt igennem fra alle sider.  

Tofthøjvej er den samlende hovedfærdselsåre for de centrale byfunktioner i Storvorde, og denne vej vil 
tilføres yderligere trafik fra den nye udstykning. Mange borgeres bekymring er, at Tofthøjvej bliver så 

Perspektivområde og areal 
til offentlige institutioner: 
-Sports- og fritidscenter og 
skoleudvidelse 
-boliger? 
-skovrejsning? 

Langs 
Tofthøjvej og 
Gadekærsvej: 
Øget trafik 
Trafiksikkerhed 
Tung trafik 
Støj 
Barriereeffekt 
 

Adgang? 
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belastet af trafik gennem byen, at dette medfører større støjgener, øget utryghed og trafiksikkerheds-
problemer, øget barriereeffekt mellem bydelene, og negativ effekt på ejendomspriser langs disse veje. 

Trafik og støj optager borgerne. Hvordan sikrer man flest mulige borgere færrest mulige trafik- og støjgener? 
Tung lastvognstrafik bør i videst mulig omfang undgås gennem Storvorde-Sejlflod, hvor det hensigtsmæssigt 
kan lade sig gøre. Med lokalplanens nye bebyggelse, og en allerede belastet Tofthøjvej som knudepunkt med 
bymidte, kirke- og kirkekontor, sognegård, boliger, forretninger, aktivitetscenter, plejecenter, kommende 
læge- og sundhedshus, børnehaver, skole og hal samt bold- og fritidsklubber, der alle forbinder til Tofthøjvej, 
er det af afgørende betydning at mindske tung trafikadgang. Tung lastvognstrafik i forbindelse med 
fordebatten om Limfjords Danske Rodfrugter viser, at der bør planlægges for at gøre det attraktivt at få den 
tunge trafik til at køre en anden vej end igennem Storvorde og Sejlflod bymidter. Der bør i den videre 
planlægning omkring miljø og bæredygtighed i trafikken indføres mulighed for ved skiltning at føre den 
tunge trafik ad andre veje, og eventuelt samtidig sætte grænser for lastvognes størrelser i bestemte 
områder. Nyeste udvikling er, at man i boligområder ser PostNord køre rundt i store sættevogne for at 
aflevere små pakker. 

Dertil er det velkendt indenfor trafikforskning, at øget trafik gennem boligområder og områder med mange 
forskelligartede byfunktioner på hver side af en vej vil øge den såkaldte barriereeffekt og dermed medvirke 
til en opdeling af byen. I Aalborg kommunes Handlingsplan for Mobilitet 2040 peger kommunen selv på, at 
flere oplandsbyer oplever opdeling af byen pga. at trafikken ledes ind gennem byen. Dette er netop tilfældet 
i Storvorde-Sejlflod, og denne lokalplan vil med sin vedtagelse i nuværende form være aktivt medvirkende til 
at forværre situationen –  i modstrid med intentionerne i Handlingsplan for Mobilitet 2040. 

Yderligere viser forskningen, at øget trafik i bygader og på veje i boligtætte områder har en negativ 
konsekvens på ejendomsværdier. Disse konsekvenser kan og bør håndteres bedre fremover i Storvorde-
Sejlflod, bla. gennem flere og bedre krydsningsmuligheder og en bedre sikring af lav hastighed gennem byen. 

Lokalplanen medvirker derfor til et indtryk af, at der ikke er tænkt grundigt og langsigtet nok i forhold til at 
skabe en sammenhængende trafikplanlægning for Storvorde-Sejlflod området, som lever op til kommunens 
Mobilitet 2040-plan. 

Manglende vejadgang mod nord 

Dette understreges yderligere af en utilstrækkelig og mangelfuld behandling af mulighederne for 
vejbetjening nord for lokalplanområdet af perspektivområdet samt området med mulighed for offentlige 
institutioner (skoleudvidelse og en tiltrængt udvidelse af området med hallen, se næste afsnit). Kommunen 
har udlagt disse områder til fremtidig byudvikling, men det er ikke sandsynliggjort, at disse områder på 
forsvarlig vis kan betjenes ad anden vej end gennem lokalplanområdet. Tværtimod må det ud fra et grundigt 
lokalkendskab til nuværende vejforhold og beliggenhed af eksisterende ejendomme og skel vurderes, at 
adgang til disse områder reelt kun kan ske og skal sikres gennem lokalplanområdet.  

Da lokalplanen ikke rummer mulighed for denne vejadgang, vil vi kraftigt opfordre til at sikre dette i en 
hurtigt revideret lokalplan. Ellers lukker man områderne inde, og reducerer deres udviklingsmuligheder 
væsentligt. Det vil give ringere betingelser for på sigt at leve op til den vedtagne byudviklingsplan og 
kommuneplanen, hvilket kan være problematisk såfremt dette påklages af grundejeren af perspektiv-
området. Og det vil betyde en kraftig forringelse af mulighederne for eksempelvis en tiltrængt udvidelse 
med sports-, fritids- og skoleaktiviteter mod vest, se næste afsnit om dette.  
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Nogle borgere ytrede i den sammenhæng også ønsker om, at der bør planlægges for en ny tracé til en 
omfartsvej i fremtiden vest om byen på toppen af højdedraget og over til Storvorde-Klarup vej. Se bilag sidst 
i indsigelsen med skitse fra gl. Sejlflod kommune. Der blev også talt om, at denne evt. på sigt kunne tilsluttes 
til Svinetruget og videre til Egnsplanvej. En vestlig vejforbindelse vil kunne aflaste trafikken gennem 
Storvorde væsentligt, men man afskærer, ligesom ved den manglende vejforbindelse til perspektivområdet, 
for denne mulighed. 

Andre borgere udtrykker, at de ønsker at fastholde Tofthøjvej som hovedfærdselsåre for både bolig-
arbejdsstedstrafik og byens centrale funktioner, mhp. at fastholde og udvikle Storvordes handelsliv og 
bymidte og samtidig fastholde sammensmeltningen af Storvorde-Sejlflod.  

Udvidelse af sports- og fritidsaktiviteter og deres fremtidige vej- og stibetjening 

Borgerne spørger ind til, om Storvorde-Sejlflods faciliteter og planer omkring skole, sport- og fritid, 
børnehaver, vuggestuer og grønne områder reelt er tænkt tilstrækkeligt ind i forhold til planen? Særligt 
synes der slet ikke at være taget hensyn til, at lokalsamfundet har igangsat en diskussion om anvendelse og 
udvidelse af hele området nord for lokalplanområdet. 

Der er i kommuneplanen reserveret areal vest for skolen og hallen til offentlige institutioner (som nævnt i 
ovenstående afsnit), såsom skoleudvidelse og udbygning af indendørs sports- og fritidsfaciliteter. En 
udbygning af indendørs sports- og fritidsfaciliteter, herunder hallen, har i mange år været diskuteret, og 
områdets foreninger peger på et stort behov for dette. Samrådet har derfor igangsat en diskussion om en 
videreudvikling af funktionerne i området umiddelbart nord for lokalplanområdet, og sammen med 
Borgerforeningen drøftes det bl.a., hvorledes der kan rejses midler til dette. Områdets MTB-klub har dertil 
gjort et stort stykke arbejde for at skabe flere faciliteter i det fri, og de peger konkret på udvikling af et 
”Outdoor-center” koncept for Storvorde-Sejlflod området. En videreudvikling af området umiddelbart nord 
for lokalområdet vil også kunne bidrage afgørende til dette, men det kræver planlægningsmæssig omtanke. 

Samtidig er der i dag ofte parkeringsproblemer ved hallen og skolen – der er ganske enkelt allerede for få P-
pladser, og der holder ofte køretøjer langs med Tofthøjvej. Dette er til gene for trafikken gennem byen såvel 
som for funktionaliteten, trygheden og sikkerheden i området omkring hallen, skolen og sportsanlæggene 
ved SSB.  

Ud over at trafikken fra det nye boligområde vil bidrage negativt til denne eksisterende problematik, så vil 
den påtænkte udvidelse af især sports- og fritidsfaciliteter på de allerede foretagne arealreservationer mod 
vest forstærke trafik- og parkeringsproblemerne væsentligt. Det vil være uundgåeligt at skulle planlægge for 
væsentligt flere P-pladser i forbindelse med sådan en udvidelse vest for hallen og skolen. Dette er der ganske 
enkelt ikke plads til på østsiden (ud mod Tofthøjvej) af de nuværende hal- og skolebygninger. Med andre ord 
må der altså sikres P-pladser, og vejadgang til disse, på arealreservationen mod vest.  

En hensigtsmæssig vejadgang til dette reserverede område for offentlige institutioner mod vest vil netop 
kunne sikres fra syd og gennem lokalplanområdet – ligesom det på samme tid vil kunne sikre vejadgang til 
perspektivområdet. Der er ikke plads ad anden vej, såsom via Hassinghave – denne er ganske enkelt for smal 
og vil kræve ekspropriation, og dertil vil det medføre nye og betydelige gener, da Hassinghave krydses flere 
steder af børn på vej til og fra skole. 

En klar fordel ved en vejadgang gennem lokalplanområdet vil være, at man til de ovennævnte udvidelser vil 
kunne anvende det nye kryds/rundkørsel, som alligevel etableres fra lokalplanområdet og til Tofthøjvej. Det 
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vil endda give en ny mulighed for, at alle P-pladser til fremtidig sports- og fritidsaktivitet vest for Tofthøjvej 
evt. kan flyttes om på vest-siden af hallen (til det reserverede areal). Dvs. at arealet med hallens nuværende 
P-pladser ud mod Tofthøjvej potentielt kunne frigøres til nye indendørs sports- og fritidsfaciliteter, herunder 
haludvidelse.  

Dette vil i så fald fjerne et trafikmæssigt konfliktpunkt ud for hallen og samle trafikken omkring det 
kryds/den rundkørsel, som kommunen alligevel påtænker at lave ved lokalplanens nordøstlige hjørne. 

Det må netop være kommunens opgave at sikre dette, gennem en planlægningsmæssig begrundelse, så 
udviklingsmulighederne i denne del af byen ikke pludseligt forringes væsentligt, og så man undgår at skabe 
nye problemer, der vil blive væsentligt dyrere at håndtere og bygge sig ud af, også for kommunen. 

Grønne områder – rekreation og bæredygtighed 

Aalborg kommune har også fremsynede planer for ”det grønne”, jf. planstrategien, og for rekreative 
områder. Samtænkning af ”det byggede” og ”det groede” formuleres som en væsentlig ledetråd. De skal ses 
som komplementære, ikke som modsætninger.  

Borgerne i Storvorde-Sejlflod er enige og udtrykker betydelig interesse i at udvikle de grønne og rekreative 
forbindelser og kvaliteter i området. Dette var tydeligt ifm. indspil til byudviklingsplanen for området. 
Eksempelvis fik idéen om skovrejsning vest for Storvorde den største folkelige opbakning på et borgermøde 
på Tofthøjskolen i 2015. Det er tiden at tænke skovrejsning ind og få gjort noget konkret ved det i de 
nærmeste år. 

Borgerne ser gerne flere og bedre forbindelser, og en endnu mere detaljeret tilgang til dette fra kommunens 
side. Bakkerne vest for byen, herunder vest for lokalplanområdet, bør bringes bedre i spil. Adgangs-
forholdene og stiforbindelserne ønskes sikret mere tydeligt, end det i øjeblikket er indikeret i byudviklings-
planen for området. Det anbefales at gennemføre en mere detaljeret planlægning for grønne områder og 
stiplanlægning af hele Storvorde-Sejlflod området mhp. at sikre bedre adgang til grønne områder, 
sammenhænge mellem disse, og gode sammenhængende forbindelser gennem byen og mellem dens 
primære byfunktioner.  Dvs. en detailplanlægning, der i samspil sigter aktivt på at realisere kommunens 
strategier for både mobilitet og ”det grønne”. Lokalplanområdet bør naturligvis indgå som et aktiv i sådan en 
planlægning. 

Endelig opfordres til, at kommunen gør sine tanker om bæredygtighed og kvalitet i udvikling mere synlige i 
lokalplanen. Lokalplanområdet rummer mange kvaliteter, hvor det vil give god mening at stille yderligere 
krav til arkitektur, beplantning, m.v. Kommunen bør dertil tage ansvar for beplantningsplaner i grønne 
områder, eksempelvis mhp. at sikre naturligt hjemmehørende arter eller forskellige naturtyper. Dette vil 
fremme områdets værdi, både miljømæssigt/rekreativt, socialt og økonomisk. 
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Storvorde-Sejlflod Samråd håber hermed på bedste vis at have gengivet borgernes ønsker og bekymringer i 
forbindelse med lokalplan 8-1-103. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Storvorde-Sejlflod Samråd (i samarbejde med Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod) 

Lene Porup 

Formand 

 

Bilag 

Planperspektiv fra gl. Sejlflod kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 


