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Banedanmarks bemærkninger til forslag til lokalplan 3‐2‐106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret, med
tilhørende kommuneplantillæg 3.023 for tidligere erhvervsområde ved Forchhammersvej
Banedanmark er ejer af jernbaneinfrastrukturen, der grænser op planområdet.
Banedanmarks bemærkninger er som følger:
Udgangspunktet er, at byggeri, mv. skal være i overensstemmelse med Lov om jernbane.

 Jernbanespor, hvor Banedanmark er infrastrukturforvalter, skal overholde de gældende tekniske
normer og regler, som er at forefinde på Banedanmarks hjemmeside: www.bane.dk under fanen
'erhverv'.
 Byggeri, mv. skal indrettes, så det kan tåle støj og vibrationer fra jernbanen.
 Evt. gravearbejder, ændring af terræn og afvandingsforhold mv. indenfor planområdet, vil
formodentlig kræve godkendelse efter §24 i Jernbaneloven.
 Der må ikke grundvandssænkes eller lign. under banearealer.
 Hvis planen medfører øget grad af ulovlig sporkrydsning, kan der fra Banedanmarks side stilles krav
til hegning Der foreligger planer for, at banestrækningen skal elektrificeres omkring år 2020-2025. Det vil bl.a.
medføre, at naboarealer til banen vil blive pålagt en rådighedsindskrænkende servitut. Der kan læses
mere omkring projektet via dette link: http://www.bane.dk/visBanearbejde.asp?artikelID=20387.
Link til el-servitutter: http://www.bane.dk/visSideforloebBeholder.asp?artikelID=16929
 Banedanmark har været i dialog med Landinspektørfirmaet Nellemann og Bjørnkjær I/S vedr. en
adgangsvej til banens arealer i relation til udarbejdelsen af disse kommunale planer (se vedlagte
mails). Banedanmark har fortsat brug for en adgangsvej til arbejdspladsarealet, som grænser op til
Planområdet.
 Landinspektørfirmaet Nellemann og Bjørnkjær I/Ss tegning, viser Banedanmarks areal som
ubenyttet areal. Banedanmark betragter ikke arealet som ubenyttet, da vi er, og i årene fremover, vil
være afhængig af arealet, som arbejdspladsareal.
 Arbejdspladsarealet vil Banedanmark få brug for til blandt andet elektrificeringsprojektet, et
hastighedsopgraderingsprojekt samt øvrige fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter. Derudover har
Banedanmark placeret tekniske anlæg til det nye Signalsystem, som der til alle tider skal være
adgang til for entreprenørene og tilsynsmedarbejdere.
 Generelt skal jernbanesporene med tilhørende anlæg, deres anvendelse og hvad deraf følger tåles.
Hvad planen må medføre af økonomiske omkostninger, skal være Banedanmark uvedkommende.
Hvis der er spørgsmål, mv., er I velkommen til at tage kontakt på nedenstående telefonnumre og/eller mail.
Med venlig hilsen
Stine Hansen
Skov‐ og Landskabsingeniør
Arealforvalter
[Side #]

Banedanmark
Teknisk Drift
Team Areal
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
T: +45 8227 2022 | M: 4186 4027
stha@bane.dk
www.banedanmark.dk

‐‐‐‐‐Oprindelig meddelelse‐‐‐‐‐
Fra: plan.byg@aalborg.dk [mailto:plan.byg@aalborg.dk]
Sendt: 29. april 2016 10:11
Til: Banedanmark Post
Emne: Orientering om forslag til planer for Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret
Orientering om forslag til planer for Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret
Forslag til lokalplan 3‐2‐106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret, med tilhørende kommuneplantillæg
3.023 for tidligere erhvervsområde ved Forchhammersvej
Byrådet har 25. april 2016 godkendt planforslagene.
Planforslagene er i offentlig høring i perioden 4. maj 2016 til og med 29. juni 2016.
Planforslagene kan ses på følgende link:
http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5/#/lokalplanid/4268/24753
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2. Indsigelse

Beboerforeningen Kærlundsmarken
19. juni 2016

Indsigelse mod lokalplan for boligbyggeri på Forchhammersvej
Fra Beboerforeningen Kærlundsmarken og Skipper Samrådet ser vi positivt på planerne om at
omdanne industriområdet til boligområde, og at området skal orienteres mod Kærlundsmarken /
Skipperområdet.

Ligeledes ser vi positivt på planerne om punktbebyggelse og at rykke den højeste del af
bebyggelsen over mod banen, da det er vigtigt at minimere skyggevirkningerne på husene langs
Forchhammersvej. Endvidere er det vigtigt, at de påtænkte taghaver konstrueres, så der ikke er
indblik til genboernes huse og haver.

Nye stisystemer hilses velkomment, men måske burde den munde ud i det eksistrende langs det
grønne areal ved Postmestervej? Håber på en yderligere dialog om dette spørgsmål.

Den påtænkte trafikale løsning med til- og frakørsel fra Forchhammersvej er vi ikke tilfredse med.
Den harmonerer ikke med bestemmelserne i Kommuneplanen for Hobrovejskvarteret, pkt. 3.2. Rømersvej m.m. Her hedder det, at ”målet er at skabe rammerne for et velfungerende og
attraktivt boligområde med havebypræg. --- Der lægges særlig vægt på at sikre områdets
byarkitektoniske bevaringsværdier – både i form af bebyggelse, strukturer og beplantning”.
”Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold, høring af berørte parter
m.v.”
Allerede før startredegørelsen blev offentliggjort (brev af 7. juni 2015 , - vedhæftet) gjorde vi
opmærksom på de trafikale problemer, vi oplever i øjeblikket, og som kun vil forværres af
yderligere udkørsel fra 104 nye boliger ( i første udkast 86). Uden yderligere høring eller
orientering blev der i september 2015 pludseligt etableret en ny vejadgang fra depotgrunden til

Forchhammersvej. Begrundelsen med vejadgang til Birkebo fik vi på opfordring på et
efterfølgende møde. Et mageskifte havde fundet sted. En del af det attraktive i boligområdet
udviskes, hvis kvarteret drukner i trafik. Trafikbelastningen er allerede nu stor, specielt mod nord
om morgenen. Desuden sker der en ophobning af biler, fordi det i det tidsrum er svært at komme
ud på det overordnede vejnet. Det kan kun ske til Ny Kærvej, Hobrovej v. Rømersvej og Vesterbro
v. Gl. Kærvej.
Det er vores erfaring, at parkeringsnormerne på alle bebyggelsesudvidelserne er utilstrækkelige.
Det medfører parkering i begge sider af gaderne med vanskelig passage af 2 biler samtidigt.
Vi har i føromtalte brev påpeget det hensigtsmæssige i at bruge Postmestervej som adgangsvej
eller som minimum til en ensrettet udkørsel fra området. Det vil lede trafikken direkte til
lysreguleringen på Østre Allé og aflaste morgentrængslen på Forchhammersvej / øvrige gader i
Kærlundsmarken. Argumentet mod denne løsning er, at det giver en blanding af erhvervs- og
privattrafik. En sådan blanding sker allerede, idet personale til Rustenborg skal 2/3 ned ad
Postmestervej for at komme ind på deres P-plads. Er der mon forskel på personalets og øvrige
bilisters kørsel og sikkerhed ved at køre i blandet trafik?
Vi har fra ansat på Rustenborg fået oplyst, at der er mest lastbilstrafik i nattetimer og tidlig
morgen kl. 4.00-5.00. En stor del af personalet møder kl. 6.00 og får fri kl. 6.30. Udkørsel fra det
nye boligområde må nok forventes at være tættest omkring kl. 7.00 – 9.00. Ergo vil der med den
nuværende trafikstruktur ikke opstå trængselsproblemer, hvis der kun er ensrettet færdsel fra
boligområdet.
På møde med rådmand og forvaltning er vi stillet i udsigt, at der vil blive udført trafiktællinger på
Forchhammersvej til efteråret, når de værste byggegener fra Birkebos udvidelse er fuldført. Det
hjælper imidlertid ikke, hvis dette lokalplanforslag vedtages med den påtænkte trafikale løsning.
Andre muligheder for at aflaste Forchhammersvej og resten af Kærlundsmarken for mere trafik
er umulige, da udvidelsen af UCN i syd, udvidelsen af Birkebo mod øst og udvidelsen af Skipper
Clement Skolen mod nord allerede er en realitet.
Skal kommuneneplaner tages alvorligt, må vi på det kraftigste appellere til, at chancen for en
mere hensigstmæssig trafikal løsning indarbejdes i lokalplanen, dvs. at udkørsel fra det nye
boligområde kan ske via Postmestervej .

Med venlig hilsen

Kim Bjerg

Inger Tvorup

Beboerforeningen Kærlundsmarken

Skipper Samrådet
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Aalborg, d. 7. juni 2015

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Att. Klaus Gunvald / Kim G. Petersen

Vi er i Skipper Samrådet blevet bekendt med, at der nu foreligger en
startredegørelse for ”Boliger, Postmestervej, Hobrovejkvarteret” på den
tidligere depotgrund.
Sammen med Beboerforeningen Kærlundsmarken har vi drøftet redegørelsens
indhold. Overordnet er vi glade for at få erhvervsområdet rammelagt som
boligområde, og vi sætter stor pris på beskrivelsen af området som ”et fuldt udbygget
og særdeles attraktivt ældre villakvarter og institutionsområde fra
Forchhammersvej til Hobrovej”. Netop den kvalitet vil vi meget gerne bevare, og vi
er derfor meget betænkelige ved den foreslåede trafikale løsning.
Vi har sammenholdt både de aktuelle trafikale problemer med andre igangværende
projekter for området, bl.a. udvidelse af plejehjemmet Birkebo, udvidelse af Skipper
Clementskolen og nu depotgrunden. Vi vil på den baggrund stille uddybende
spørgsmål og komme med forslag til ændringer, som vi håber vil blive overvejet i
en så tidlig fase som muligt med henblik på implementering i den videre
planlægning.
1. I redegørelsen er adgang via Postmestervej udelukket. Vi er uforstående
over for dette, vel vidende, at der er tale om en blanding af erhvervsmæssig og
privat kørsel. Er der planer for anden udvikling for området ved Postmestervej,
som vi ikke er orienteret om?
2. Adgangsvej til det nye boligområde er planlagt via Forchhammersvej. Det vil
give mere trafik på vejen og i kvarteret, og det vil være til stor gene for de
grundejere, hvis huse ligger lige over for adgangsvejen. Ligeledes vil det
indskrænke det grønne rekreative område, der er mellem de to kommunale
bygninger.
3. Adgang til boligområdet via Postmestervej vil så absolut være at foretrække. Vi
vil derfor meget indtrængende opfordre til at se på muligheden for at få

etableret vejadgang via Postmestervej ind bag projektgrunden, ikke kun
til de nye boliger, men også til Birkebo. Stiforbindelse til Forchhammesvej.

Vi håber, at ovenstående forslag vinder gehør. Alternativt vil en løsning af de allerede
eksisterende trafikale problemstillinger på Forchhammersvej / i Kærlundsmarken blive
endnu større og kræve hurtig løsning. Se en mere detaljeret beskrivelse og forslag til
løsningsmuligheder på næste side.
Vi håber på den bedst mulige helhedsløsning for kvarteret og står som altid gerne
til disposition for uddybning af sagen. Et møde med områdets beboere kunne være en
mulighed.

Venlig hilsen
Inger Tvorup
Formand
Hobrovej 63
9000 Aalborg
21626092
Web: www.skippersamraadet.dk
Facebook: Skipper samrådet
Skipper Samrådet, der repræsenterer et område med ca. 10.000 indbyggere, ser det som sin vigtigste opgave at sikre
fortsat udvikling af kvarteret omkring Skipperen, så det altid er et af Aalborgs mest attraktive bosætningsområde for
både unge og ældre, ligesom det er samrådets ønske at samle hele områdets identitet omkring Skipperen.

P.S. Startredegørelsens overskrift lyder på Hobrovejskvarteret, som vi opfatter som
den korrekte betegnelse for området.
I redegørelsens side 8 er kvarteret omtalt som Kærby. For os dækker det området
øst for jernbanen.
Det opleves jævnligt og skaber ofte forvirring. Kan vi fra Aalborg Kommunes side få
hjælp til korrekte betegnelser i officielle dokumenter?

Aktuelle trafikale problemstillinger i Kærlundsmarken

Som bynært område er Kærlundsmarken er i de seneste år blevet indeklemt mellem
store institutioner / foreninger med konstant udvidelses- og parkeringsbehov,
(Aalborg Universitetshospital, UCN, Aalborg Seniorsport, Andelsboliger på
Forchhammersvej, Birkebo, Rustenborg, Skipper Clement Skolen). Dertil kommer
parkeringspladser i gaderne til at kompensere for betalingspladserne / de
tidsbegrænsede pladser i midtbyen.
Den parkeringsnorm, der ved hver udvidelse er fastsat for den enkelte institution,
dækker langt fra det samlede behov for parkering i dagtimerne.
De mange parkede biler gør ofte ind- og udkørsel fra egen matrikel og fra
stikveje (eks. ved Andelsboligforeningen Skipper Clement) vanskelig. Under
viadukten på Kærlundsvej parkeres der på skrå, så passage med store
køretøjer vanskeliggøres. En gul opstribning kunne ønskes.
Ved den sydlige ende af Forchhammersvej er der et ønske om, at få indført Pforbud mellem Ny Kærvej og indkørslen til pumpestationen, da udkørsel fra
området til Ny Kærvej er meget besværliggjort i myldretiden og ofte sker via
fortovet (ligger under gadeniveau).
For at øge sikkerheden i krydset ved Forchhammersvej / Ny Kærvej, kan vi
foreslå fortovet på Ny Kærvej ført igennem, (som tilfældet er ved Tyge
Brahes Vej), og en blå cykelbane markeret langs med.
Høj fart er et andet problem, som beboerne på Forchhammervej oplever. Der
er der behov for hastighedsdæmpende foranstaltninger / enkelte chikaner i
form at indsnævringer.
I startredegørelsen beskrives Forchhammervej som værende en del af et
stisystem. Det stisystem har hidtil været kørebanen, men med de mange biler
er der behov for at tænke på de svage trafikanters sikkerhed og få etableret
cykelbane. Løsningsmuligheder som på Enggårdsgade kan overvejes.
Skipper Samrådet har i forbindelse med udvidelse af Skipper Clement Skolen drøftet
flere af disse problemer med rådmand og direktør for BLF samt Charlotte Krogh, Plan
& Udvikling.
På det årlige møde med Trafik & Veje har vi senest drøftet det med Jeppe Andersen.
En besigtigelse af forholdene sammen med politiet og en repræsentant for Skipper
Samrådet er stillet i udsigt.
I forbindelse med lokalplanforslag har vi hver gang påpeget de parkeringsmæssige
udfordringer og mangler i området. Med endnu en plan stiger behovet for at få set på
helheden for kvarteret.

3. Indsigelse

28. juni 2016

Indsigelse til Lokalplan 3-2-106 (Boligbyggeri på Tuborggrunden)
Som udgangspunkt synes vi, at projektet er flot og visionært. Bynære beboelsesejendomme til
erstatning af kedelig industribygning er godt for byen og områdetVi har dog en stor bekymring, og dermed indsigelse med det nye boligområde, og dermed 90100 nye boliger, og dertilhørende biler. Der er allerede nu trafikale problemer med til- og
frakørsel på Forchhammersvej om morgenen og eftermiddagen, så vi opfordrer på det
kraftigste til, at I ændrer udkastet, og laver adgangsvej til nybyggeriet via Postmestervej.

Adgangsvejen til området er oplagt, at den skal gå via Postmestervej. Vejen går naturligt direkte ind
i den nye bebyggelses parkeringsområde (B). Til- og frakørselsforholdene er langt lettere p.g.a.
lysregulering for enden af Postmestervej.
Udkørsel fra Forchhammersvej er i morgen og eftermiddagstimerne meget besværlig p.g.a. stærk
trafik på Ny Kærvej og Hobrovej.
Der argumenteres med, at Postmestervej er belastet af tung trafik. Det er kun delvist korrekt. Den
tunge trafik foregår primært i aften- og nattetimerne og vil ikke genere til- og frakørsel til det nye
boligområde.
Til daglig, er der parkeret 3- 6 postbiler på Postmestervej. Disse biler kunne med god vilje
parkeres på Postens store terminalanlæg, så Postmestervej i det daglige, ville fremstå som en bred
og meget let fremkommelig vej med hurtig adgang til Østre Allé.
På Forchhammersvej er der etableret en ny tilkørselsvej til Tuborggrunden, da kommunen skulle
bruge den tidligere bagvej til plejehjemsbyggeri.
Det er noget af en erstatningsvej, der er etableret !
Flot bred asfalteret vej, med fortov, 2 lysmaster og kloakering. Noget bedre kvalitet, end den vej,
der skulle erstattes. Men måske har man, inden høringen, allerede besluttet sig for tilkørsel via
Forchhammersvej !!!!

Ifølge gældende Lokalplan for området, må der max være en bebyggelsesprocent på 50. Ligeledes
nævnes i lokalplanen en max byggehøjde på 3 etager mod jernbanen ( 13 meter ) og langs
Forchhammersvej max 2 etager ( 8,5 meter ).
Ønskede ændringer i lokalplanen giver nu mulighed for 70 i bebebyggelsesprocent, og op til 5
etager mod jernbanen ( 18 meter ) og langs Forchhammersvej 3 etager. Her er højden nu ikke
længere beskrevet !

Der er i forslaget vedlagt et udkast til, hvordan de nye bygninger kunne se ud. Udkastet er, efter
vores mening, ikke i nærheden af 70 i bebyggelsesprocent.
Ligeledes må vi sætte spørgsmålstegn ved om byggeriet overholder Kommunens parkeringsnorm.
Hvis UCN, udvidet plejehjem og nye boliger ikke følger parkeringsnormen og tilbyder tilstrækkelig
parkering, vil Forchhammersvej dagligt være belastet af parkering i begge vejsider.
Det ser vi allerede i dag, hvor 2 biler ikke kan passere hinanden.
Aalborg Kommune skal holde sig til gældende lokalplaner, med mindre noget helt logisk/praktisk
taler for ændring.
Der nævnes, at der reserveres plads til en stiforbindelse gennem det nye boligområde.
Denne sti kunne med fordel forlænges bag plejehjem og andelsboliger, så der blev en sikker
stiforbindelse fra Ny Kærvej til Skipper Clement skolen og Kildeparken. Stien ville blive endnu
bedre, hvis tilkørslen til det nye boligområde bliver via Postmestervej, da stien så ikke skulle krydse
tilkørselsvejen fra Forchhammersvej.
Vi håber, at I vil lytte til os, der dagligt oplever de trafikale problemer med til- og frakørsel
fra området. Vi har svært ved at se problemet med at anvende Postmestervej, hvor der endda
er bedre til- og frakørsel via lyskryds.

Med venlig hilsen
Andelsforeningen Skipper Clement
Forchhammersvej
9000 Aalborg

4. Indsigelse

Aalborg den 26-06-2016

Indsigelse mod forslag til lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej,
Hobrovejskvarteret.
Dette er en indsigelse mod den foreslåede lokalplan gående på primært to punkter:



Tilkørsel til den tidligere Tuborg deportgrund via Forchhammersvej
Forhøjelse af bebyggelsesprocenten til 70 % fra den eksisterende lokalplans 50 %

Tilkørsel via Forchhammersvej
Forchhammersvej er allerede i dag præget af trafikale knuder, primært som følge af mange parkerede biler.
I den sydlige ende af Forchhammersvej parkerer studerende fra UCN, Hobrovej 85. UCN er netop dette
forår blevet færdige med endnu en tilbygning. Da UCN ikke umiddelbart kan udvide antallet af
parkeringspladser, må det forventes, at studerende fortsat vil anvende Forchhammersvej til parkering.
På den midterste del af Forchhammersvej parkerer ansatte, leverandører og gæster til Plejehjemmet
Birkebo i stor stil. Plejehjemmet er netop i gang med en stor udvidelse, og da antallet af parkeringspladser
ikke øges i den forbindelse, og fremover ikke vil overholde Aalborg Kommunes parkeringsnorm, må det
ligeledes forventes, at ansatte og gæster til Birkebo også fremover vil parkere på Forchhammersvej.
I den sydlige ende af Forchhammersvej parkerer ansatte, indlagte og gæster til Aalborg Sygehus Syd som
tilsyneladende også mangler parkeringspladser. Den midlertidige friholdelse for parkeringsafgift på
Gammel Kærvej har, efter min vurdering, ingen indflydelse på parkering fra sygehuset på
Forchhammersvej.
Konklusionen på ovenstående er, at Forchhammersvej i udpræget grad anvendes som en parkeringsvej.
Dette betyder, at bilerne allerede i dag kører siksak mellem de parkerede biler, da der med parkering i
begge sider, kun kan passere én bil ad gangen.
Det foreslåede byggeri vil således tilføje endnu flere biler, som skal køre igennem en stor del af
Forchhammersvej for at komme til/fra deres hjem. En forøgelse som Forchhammersvej, qua
parkeringsbrugen, ikke er dimensioneret til.
Ligeledes giver det anledning til underen, at det i ”Startredegørelsen” fra maj 2015 fremgår, at ” På trods af
adressen Postmestervej 10, er projektområdet strukturelt at betragte som sammenhørende med bolig- og
institutionskvarteret omkring Forchhammersvej.” Enten lever skribenten i en drømmeverden, eller også har
vedkommende aldrig besigtiget forholdene, da lokalplanområdet ligger som en naturlig afslutning på
Postmestervej. Den nu nedlagte tilkørsel fra grunden til Forchhammersvej har ikke været anvendt mindst
de sidste 15 år.

1

Ligeledes fremgår det af ”Startredegørelsen”, at ”den nye anvendelse ikke må begrænse Post Danmarks
aktiviteter”. I referat af dialogmøde 05-04-2016 mellem repræsentanter fra Skippersamrådet,
Beboerforeningen Kærlundsmarken og Aalborg Kommune fremgår det ligeledes, at ” Samrådet har
foreslået vejbetjening af det nye boligområde via Postmestervej, enten helt eller delvist. Det kan ikke lade
sig gøre pga. overordnede infrastrukturelle hensyn.”
Jeg antager, at de overordnede infrastrukturelle hensyn ligeledes er hensynet til Post Danmark. Ifølge
Aalborg Kommune kan en tilkørsel via Postmestervej således ikke lade sig gøre, da Post Danmark åbenbart
har fuld råderet og bestemmelse over vejen. Det virker som en meget lidt visionær og snæversynet tilgang,
da Post Danmark, hvis de fortsætter deres nuværende deroute, næppe findes om 10 år.
Tilkørsel til grunden bør foregå via Postmestervej.

Forhøjelse af bebyggelsesprocenten
Den eksisterende lokalplan indeholder en maksimal bebyggelsesprocent på 50. Denne foreslås hævet til 70
% i den nye plan.
Bebyggelsesprocenten for udvidelsen af plejehjemmet Birkebo på Forchhammersvej blev ligeledes hævet
langt over resten af lokalplanens og resten af områdets bebyggelsesprocent.
Det virker som om, at kommer der en stor entreprenør, som ønsker at bygge i Aalborg Kommune, hæves
bebyggelsesprocenten helt per standard, således at de kan ”klemme” flere kvadratmenter i deres
byggerier.
Jeg tvivler på, jeg vil få lov til at nå en bebyggelsesprocent på 70, hvis jeg ansøger om at udvide mit hjem.
Området er netop, hvis man ser bort fra den kolos, som plejehjemmet Birkebo netop bygger, præget af lavt
byggeri i 2 til 2½ plan. Etagebyggeri på op til 5 etager vil derfor bryde markant med områdets
helhedsindtryk.
Den maksimale bebyggelsesprocent bør forblive på 50 %
Den maksimale byggehøjde bør maksimalt være 2½ plan.

Proces og Aalborg Kommunes troværdighed
Denne indsigelse er lavet på trods af, at jeg ikke har de store forventninger har til, at den bliver behandlet
seriøst. Den proces, som ligger forud for denne høring betyder, at tiltroen til, at Aalborg Kommune vil
overveje at handle anderledes, end de tydligeligvis allerede har besluttet, ikke eksisterer. At lave en ny
tilkørsel til lokalplanområdet – en tilkørsel som ikke fandtes i den gamle lokalplanen og så kalde den en
”midlertidig” tilkørsel, fundamenteret 1½ meter ned, med fortov og gadelygter, er at gøre grin med
borgerne og de demokratiske muligheder for at gøre indsigelse.

Venlig hilsen
Esben Nielsen
Forchhammervej 32
9000 Aalborg
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5. Indsigelse

Fra: Caroline thomsen [mailto:caroline_tylstrup@hotmail.com]
Sendt: 28. juni 2016 20:49
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) <plan.udvikling@aalborg.dk>
Emne: Indsigelse mod byggeri 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej
Til rette vedkommende.
Vi gør hermed indsigelse mod planerne om ydereligere bebyggelse på Forchhammersvej, 9000 Aalborg.
Vi er bekymrede over den stigende trafik, som en udvidelse af beboelsen på Forchhammersvej vil
medføre. Vi oplever i forvejen en voldsom trafik i både morgen og eftermiddagstimer samt en
uhensigtsmæssig brug af vejen til parkering, som ofte medfører at vi ikke kan køre ind i vores indkørsel.
Den tunge trafik på Forchhammersvej gør at vi, som børnefamilie, ikke føler os trygge, og vi er dybt
bekymrede over planerne om at udvide beboelsen på vejen betydeligt uden at forbedre i frastrukturen, Jf.
Tidligere forslag om at åbne Postmestervej.
Med venlig hilsen
Sune og Caroline Ditman Thomsen.
Sendt fra min iPad
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