Magistraten

Punkt 8.

Godkendelse af DGI Landsstævne 2017
2016-049512
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at der i forbindelse med DGI Landsstævne 2017 afspærres, jf. nedenstående sagsbeskrivelse og bilag, samt
at den kollektive trafik omlægges, jf. nedenstående sagsbeskrivelse og bilag i forbindelse med DGI
Landsstævne 2017.
Beslutning:
Anbefales.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Afspærring i midtbyen
I forbindelse med DGI Landsstævne 2017 arbejdes på at skabe et urbant miljø, hvor det nære samspil mellem Aalborg by, havnefront og fjord vises frem. Aktivitetssteder og overnatningssteder placeres inden for en
radius af 5 kilometer fra Slotpladsen – hvilket er helt nyt for afviklingen af DGI Landsstævne. Den bynære
placering af opvisningssteder, aktivitetspladser og koncertområder, skal bidrage til at skabe en mere intim
stemning i forbindelse med landsstævnet.
For at kunne skabe denne unikke oase i Aalborg, hvor byens borgere, idrætsudøvere, gæster, forretninger
og restauranter sammen vil kunne skabe masser af aktiviteter, underholdning og kulinariske oplevelser, vil
det kræve vejlukninger for at kunne afvikle arrangementet på både stævnedeltagerne og byens præmisser.
Herved kan by og havnefront præsenteres på flotteste vis for alle involverede.
Som det fremgår af bilag 1 drejer det sig om følgende strækninger i perioden onsdag den 28. juni kl. 22.00 til
søndag den 2. juli kl. 12.00:
- Østerågade og Boulevarden fra Ved Stranden til Vingårdsgade/Brandstrupsgade
- Nytorv til Braskensgade, således der fortsat er adgang til Sallings p-hus
- Nyhavnsgade fra Rendsburggade til Ved Stranden
- Østerbro fra Karolinelundsvej til Rendsburggade
- Løkkegade på begge sider af Østerbro til Søndergade
- Kjellerups Torv
- Kjellerupsgade fra Østerbro til Søndergade/Langesgade.
Omlægning af kollektiv trafik
I ovenstående periode omlægges den kollektive trafik til Vesterbro, Vingårdsgade, Boulevarden, Prinsensgade, Jyllandsgade og Karolinelundsvej, jf. bilag 1.
Adgang til p-hus og Aalborg City
Vejlukningerne planlægges med forbehold for, at der stadig skal være adgang til byens p-huse: Kulturen ved
Musikkens Hus, Friis, Føtex, Salling og Palads. Derved sikres adgang til byens butikker for både byens borgere, idrætsudøvere, gæster samt ansatte i byens butikker og restauranter.
Adgang for områdets beboere
Ved planlægningen af vejlukningerne bliver der også taget hensyn til de berørte beboere, så de selvfølgelig
får adgang til deres boliger. Vejlukningerne, de mange mennesker og alle aktiviteterne i centrum af Aalborg
kan dog ikke undgå at komme til at påvirke beboerne i de fire dage arrangementet varer.
Etablering af stævnecentrum og arena på havnefronten
I forbindelse med opbygning af stævnecentrum og arena på Slotspladsen vil der desuden være behov for
afspærring af Nyhavnsgade fra Ved Stranden til Rendsburggade fra søndag den 18. juni kl. 6.00 til fredag
den 7. juli kl. 22.00. Dog vil det være muligt med højresving fra Slotsgade og Fjordgade ud på Nyhavnsgade,
og der etableres adgang til Aalborg Hus Slot.
Information
Da ovenstående afspærringer naturligvis vil påvirke den daglige trafik i midtbyen udarbejdes ekstra informationsmateriale til både beboere, restauranter og forretninger i midtbyen samt til vare- og godsdistributører,
som leverer varer i de berørte områder. Der sendes informationsmateriale ud to gange – første gang i november 2016 og anden gang i maj 2017, når det endelige deltagerantal er kendt.
Der holdes derudover informationsmøder for de berørte grupper i henholdsvis medio januar 2017 og primo
maj 2017, således alle informeres om afspærringer og omlægninger.
Desuden vil der blive informeret via både Landsstævnets og Aalborg Kommunes facebooksider og hjemmesider.
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Bilag:
Bilag 1.pdf
Bilag 2.pdf
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