Mellem undertegnede

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
(i det følgende kaldet Aalborg Kommune)

og medundertegnede ejer af
følgende ejendomme:

18. maj 2018

matr. nr. 1k og 13a, Romdrup By, Romdrup

sagsnr. 2017-032034

Skagen Beton, Aalborg A/S
Drogden 3
9990 Skagen
CVR nr. 25373014
(i det følgende kaldet ”Grundejeren”)

er der d.d. indgået følgende

UDKAST TIL - BETINGEDE FRIVILLIGE UDBYGNINGSAFTALE
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Baggrund

1.1

Nærværende aftale er indgået i forbindelse med den påtænkte vedtagelse af forslag til lokalplan 7-1108 ”Boliger, Omdannelse af området ved Skagen Beton, Klarup” og i medfør af planlovens § 21 b.

1.2

Lokalplanforslaget omfatter arealmæssigt følgende ejendomme:
- matr. nr. matr. nr. 1k og 13a, Romdrup By, Romdrup.

1.3

Lokalplanen har til formål at omdanne det bynære industriområde i Klarup til en mere miljøfølsom
anvendelse som boligformål og rekreative formål. Området indgår i den overordnede byudviklingsplan
for Romdrup/Klarup-området og med lokalplanen skabes der mulighed for ca. 140 nye boliger i Klarup
med tilhørende rekreative opholdsarealer. Lokalplanen muliggør opførsel af tæt-lave boligenheder i
form af række-, klynge og gårdhavehuse samt åben-lave boligenheder i form af fritliggende
parcelhuse. Herudover kan der opføres parkeringsfaciliteter tilhørende boligenhederne i
overensstemmelse med kommuneplanens gældende parkeringsnormer. Med lokalplanen sikres
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desuden, at en del af lokalplanområdet udlægges til et offentligt tilgængeligt rekreativt opholdsareal for
byens borgere. Den nordlige del af områdets biltrafik ledes via Lodsholmvej til Jørgensmindevej og
videre derfra, mens den sydlige del af områdets biltrafik ledes til Klarupvej. I forbindelse hermed er det
nødvendigt, at der anlægges en venstresvingsbane og foretages en vejudvidelse på Klarupvej for at
sikre acceptable trafikale forhold.
1.4

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til lokalplan er der indgået nærværende aftale med
Grundejeren om finansiering og udførelse af en sideudvidelse af Klarupvej, hvor der skal etableres et
kanaliseringsanlæg med venstresvingsbane til stamvejen til den sydlige del af lokalplanområdet. I
forbindelse hermed skal der samtidig udføres en forlængelse af det eksisterende fortov og cykelbane
langs den nordlige side af Klarupvej mod øst. Forlængelsen af fortovet og cykelbanen skal tilsluttes
den nye dobbeltrettede fællessti langs stamvejen til den sydlige del af lokalplanområdet.
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2.1.

Infrastrukturanlæg – etablering af vejudvidelse og prioriteret kryds med svingbane

Ifølge lokalplanen skal vejadgangen til den sydlige del af lokalplanområdet (lokalplanens delområde D,
E, F) ske ad ny stamvej fra Klarupvej. Som følge af den øgede trafikmængde fra lokalplanområdet er
det nødvendigt, at der anlægges et kanaliseringsanlæg med en venstresvingsbane på Klarupvej,
hvilket samtidig nødvendiggør en sideudvidelse af vejen m8d nord.
Orbicon A/S har udarbejdet et teknisk notat (dat. 16.05.2018) og skitseprojekt med situationsplan af
23.05.2017 for etablering af en fremtidig venstresvingsbane på Klarupvej (Bilag 1 og Bilag 2).
Herudover er udarbejdet kortbilag af 27.06.2017 (bilag 3), der viser hvilket areal (ca. 230 m2), der
skal afstås fra naboejendommen matr. nr. 13eb, Romdrup by, Romdrup til det offentlige vejareal i
forbindelse med udvidelsen af Klarupvej mod nord.

2.2.

Nærværende udbygningsaftale omfatter således etablering af følgende anlæg, som vist på vedlagte
situationsplan fra Orbicon A/S A/S (bilag 2):


En sideudvidelse mod nord af den offentlige vej Klarupvej, hvor der etableres et kanaliserings- og
helle-anlæg med en venstresvingsbane til den nye stamvej til lokalplanområdets sydlige del.
Venstresvingsbanen er skitseprojekteret til 35 m inkl. decelerationsstrækning og køstrækning
svarende til 1 ventende lastbil i svingbanen. I kanaliseringsanlægget skal etableres dobbeltrettet
krydsning for cyklister, der krydser Klarupvej. Eksisterende byskilte skal flyttes til ny placering vest
for det nye kanaliseringsanlæg.



En forlængelse af det eksisterende fortov og cykelbane langs den nordlige side af Klarupvej øst for
stamvejen til lokalplanområdet. Forlængelsen af fortovet og cykelbanen skal tilsluttes den nye
dobbeltrettede fællessti langs den østlige side af den nye stamvej til den sydlige del af
lokalplanområdet. Der skal etableres kantsten mellem cykelbane og fortov.

2.3

Detailprojekt for anlæggene anført i pkt. 2.2. skal udarbejdes af et sagkyndigt rådgivende
ingeniørfirma for Grundejerens regning. Detailprojektet skal udarbejdes i overensstemmelse med krav
og anvisninger fra Aalborg Kommune, og detailprojektet skal være godkendt af Aalborg Kommune,
By- og Landskabsforvaltningen, Trafik & Veje (Vejmyndigheden) inden udførelsen, jfr. nedenfor pkt.
2.5-2.6. Udgifterne til udarbejdelse af detailprojektet skal betales direkte af Grundejeren, og er Aalborg
Kommune uvedkommende. Der må påregnes en sagsbehandlingstid på 3 måneder hos Aalborg
Kommune til godkendelse af detailprojektet og myndighedstilladelser til anlægget.

2.4

Grundejeren forpligter sig til at betale 100 % af alle omkostninger til projektering og efterfølgende
udførelse/anlæg af de infrastrukturanlæg, som er anført i pkt. 2.2. Grundejeren skal desuden afholde
alle udgifter til nødvendig arealerhvervelse til infrastrukturanlæggene samt nødvendig
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rettighedserhvervelse/servitutpålæg samt efterfølgende matrikulær berigtigelse af anlæggene, jfr.
nedenfor pkt. 4.1-4.3.
2.5.

Etablering af anlæggene skal ske i overensstemmelse med krav fra Aalborg Kommune og i
overensstemmelse med lokalplan 7-1-108 ”Boliger, Omdannelse af området ved Skagen Beton,
Klarup”. Etableringen af anlæggene anført i pkt. 2.2. skal være færdiggjort og godkendt af Aalborg
Kommune inden ibrugtagning af ny bebyggelse indenfor delområde D, E, eller F i lokalplan 7-1-108
”Boliger, Omdannelse af området ved Skagen Beton, Klarup”.

2.6.

Udførelsen af infrastrukturanlæggene anført i punkt 2.2 skal forestås af Grundejeren som bygherre
efter nærmere aftale med Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik & Veje.
Grundejeren er forpligtet til at indhente tilbud på eller udbyde anlægsarbejderne i overensstemmelse
med den til enhver tid gældende lovgivning for kommuner, herunder tilbudsloven/udbudsloven.
Aalborg Kommune skal forinden have godkendt detailprojektet for alle anlæg og tidsplanen for
etableringen heraf, inden udførelsen må iværksættes. I udførelsesfasen skal Grundejeren som
bygherre føre tilsyn med arbejdets udførelse. Under udførelsen af anlægsarbejderne er Aalborg
Kommune desuden berettiget til at føre kontroltilsyn.

2.7

Når udførelsen af anlæggene er færdiggjort, skal Grundejeren med mindst 2 ugers varsel skriftligt
indkalde Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik & Veje til en afleveringsforretning
med deltagelse af entreprenøren på stedet. Eventuelle konstaterede mangler på
afleveringsforretningen skal udbedres for Grundejerens regning. Grundejeren skal efter
afleveringsforretningen straks drage omsorg for, at den garanti, som entreprenøren skal stille overfor
bygherren i henhold til §6 i AB92, i stedet bliver stillet overfor Aalborg Kommune som bygherre.
Alternativt skal garantien transporteres til Aalborg Kommune og garanten skal notere transporten.

2.8

De samlede omkostninger til projektering og udførelse af infrastrukturanlæggene beskrevet i pkt. 2.2
samt den efterfølgende matrikulære berigtigelse ved landinspektør mv., jfr. nedenfor pkt. 4.1-4.3, er
foreløbigt anslået til at beløbe sig til ca. 1.120.000 kr., ekskl. moms.
Aalborg Kommune tager forbehold for ovennævnte overslag for udgifterne til projektering og anlæg, da
det bl.a. er udarbejdet på baggrund af en principskitse. Detailprojektering og myndighedsbehandling
kan afdække yderligere geometriske og arealmæssige krav.

2.9.

Aalborg Kommune er berettiget til at lade såvel projekteringen som udførelsen af
infrastrukturanlæggene anført i pkt. 2.2. mv. udføre for Grundejerens regning, såfremt Grundejeren
ikke straks efterkommer påbud herom, jfr. pkt. 2.5-2.6. Grundejeren skal på anfordring straks betale
eventuelle krav fra Aalborg Kommune til dækning af afholdte udgifter til projektering og etablering af
infrastrukturanlæggene anført i pkt. 2.2 samt efterfølgende matrikulær berigtigelse heraf, jfr. nedenfor
pkt. 4.1-4.3.

2.10 Grundejeren skal inden forslag til lokalplan 7-1-108 indstilles til endelig godkendelse stille en
betalingsgaranti på anfordringsvilkår udstedt af et pengeinstitut overfor Aalborg Kommune til sikkerhed
for betaling af de anslåede samlede udgifter til projektering, etablering og efterfølgende matrikulær
berigtigelse mv. af infrastrukturanlæggene, jfr. pkt. 2.2. Garantibeløbets størrelse fastsættes af
Aalborg Kommune, jfr. pkt. 2.8. Betalingsgarantien skal være gyldig indtil videre (uden
tidsbegrænsning). Garantien skal godkendes af og være Aalborg Kommune i hænde, inden
lokalplanforslag 7-1-108 indstilles til endelig godkendelse. Betalingsgarantien frigives af Aalborg
Kommune, når etableringen af anlæggene er færdiggjort, evt. mangler er udbedret og anlæggene er
godkendt af Aalborg Kommune, samt når entreprenørgarantien i henhold til §6 i AB92 er blevet stillet
overfor Aalborg Kommune, jfr. ovenfor pkt. 2.7.
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3.

Tidsplan

3.1

For at sikre en hensigtsmæssig projektering, udførelse og færdiggørelse af alle arbejder, aftaler
parterne en tidsplan inden projekteringen iværksættes. Etablering af anlæggene anført i pkt. 2.2. skal
være færdiggjort inden ibrugtagning af bebyggelse indenfor delområde D,E eller F i lokalplan 7-1-108.
Tidsplanen vil således afhænge af planerne for virkeliggørelse af lokalplanen. Udførelsen af
infrastrukturanlæggene har en forventet varighed på ca. 2-3 måneder.

4.

Arealafståelse, oversigtsservitut og matrikulære forhold

4.1

Det i pkt. 2.2 nævnte infrastrukturanlæg med udvidelse af den offentlige vej Klarupvej forudsætter, at
der skal afstås et areal på ca. 230 m2 af matr. nr. 13eb, Romdrup by, Romdrup, beliggende nord for
Klarupvej og øst for den nye stamvej til lokalplanområdets sydlige del. Arealet tilhører Vejdirektoratet
og er vist på bilag 3.
Grundejeren skal inden lokalplanforslaget og udbygningsaftalen indstilles til endelig godkendelse
dokumentere overfor Aalborg Kommune at have erhvervet det nødvendige areal af matr. nr. 13eb,
Romdrup by, Romdrup ved en endelig og underskrevet aftale med Vejdirektoratet.
Grundejeren skal desuden om nødvendigt vederlagsfrit afstå areal af matr. nr. 13a, Romdrup by,
Romdrup til det offentlige vejareal efter krav fra Aalborg Kommune. Det forudsættes i øvrigt, at det af
aftalen omfattede infrastrukturanlæg med sideudvidelse og ny vestresvingsbane på Klarupvej kan
etableres indenfor det eksisterende offentlige vejareal (Klarupvej).
Såfremt det i øvrigt bliver nødvendigt at ekspropriere arealer eller rettigheder (eks. med henblik på
pålæg af servitut om oversigtsarealer) i forbindelse med infrastrukturanlæggenes realisering, er
Grundejeren forpligtet til at friholde Aalborg Kommune for ethvert krav som følge af denne
ekspropriation. Friholdelsen omfatter ethvert økonomisk krav, herunder erstatningskrav som følge af
ekspropriationen, rettet mod Aalborg Kommune i medfør af planloven, lov om offentlige veje eller på
andet retsgrundlag. Friholdelsen omfatter enhver udgift til areal- eller rettighedserhvervelse og andre
former for erstatningskrav. Endvidere omfatter friholdelsen omkostninger af enhver art, som Aalborg
Kommune påføres i forbindelse med ekspropriationssagen, eksempelvis til sagkyndig bistand
(landinspektør mv.), udgifter til taksationer samt udgifter til eventuelle søgsmål vedr. ekspropriationens
lovlighed eller erstatningens fastsættelse mv., herunder udgifter til advokatbistand i forbindelse med
sagens behandling ved domstolene. Grundejeren forpligter sig til at betale alle former for
omkostninger straks efter påkrav fra Aalborg Kommune.
Realiseringen af nærværende aftale giver således anledning til ændringer af de matrikulære forhold
for ejendommene matr. nr. 13eb, Romdrup by, Romdrup, evt. matr. nr. 13a, Romdrup by, Romdrup
samt det offentlig vejareal ”aa”, Klarupvej, som efterfølgende skal berigtiges af en landinspektør.

4.2

Grundejeren skal afholde alle udgifter til ændringer af de matrikulære forhold i overensstemmelse med
krav fra Aalborg Kommune og til nødvendig arealerhvervelse til etablering af infrastrukturanlæggene
samt nødvendig rettighedserhvervelse og tinglysning af servitutter.

4.3

De matrikulære ændringer skal foretages for Grundejerens regning af en landinspektør, som Aalborg
Kommune skal godkende. De matrikulære ændringer skal foretages snarest muligt i
overensstemmelse med krav og anvisninger fra Aalborg Kommune. Alle udgifter til berigtigelsen af de
matrikulære ændringer, herunder udgifter til landinspektør og Geodatastyrelsen, skal betales af
Grundejeren direkte.
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5.

Ejerskab til infrastrukturanlægget

5.1

Aalborg Kommune ejer det under pkt. 2.2 nævnte infrastrukturanlæg, som udføres på de offentlige
vejareal, gennem hele projekt- og etableringsprocessen samt efter færdiggørelsen af anlægget.

5.2

Aalborg Kommune forestår derfor også den fremtidige drift, vedligeholdelse og fornyelse af det
offentlige vejanlæg. Drift og vedligeholdelse af den kommende nye stamvej til lokalplanområdet
sydlige del, som får status af privat fællesvej, er Aalborg Kommune uvedkommende.

6.

Betingelser

6.1

Nærværende aftale er fra begge parters side betinget af,
at

nærværende aftale godkendes af Aalborg Byråd i forbindelse med den endelige vedtagelse af
forslag til lokalplan 7-1-108 ”Boliger, Omdannelse af området ved Skagen Beton, Klarup”, og

at

lokalplan 7-1-108 ”Boliger, Omdannelse af området ved Skagen Beton, Klarup” vedtages
endeligt af Aalborg Byråd, og at klagefristen til Planklagenævnet og domstolene er udløbet
uden, at lokalplan og kommuneplantillæg er påklaget, alternativt, at Planklagenævnet og
domstolene ikke tilsidesætter planerne.

6.2

Påklages de til nærværende aftale knyttede endeligt vedtagne planer, og træffer
klageinstansen/domstolen afgørelse om ophævelse af planerne, ophæves nærværende aftale mellem
parterne i sin helhed. Træffer klageinstansen afgørelse om delvis ophævelse af lokalplanen, skal der
optages forhandlinger mellem parterne med henblik på afklaring af, på hvilke punkter aftalen skal
ændres eller kan opretholdes (delvist).

7.

Tvister

7.1

Eventuelle tvister skal søges løst ved konstruktiv forhandling.

7.2

Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved forhandling mellem sig, skal tvisten afgøres endeligt ved
domstolene med Retten i Aalborg som værneting.

7.3

Såfremt der konstateres uoverensstemmelse mellem nærværende aftale og lokalplan 7-1-108
”Boliger, Omdannelse af området ved Skagen Beton, Klarup”, går planens bestemmelser forud for
bestemmelserne i nærværende aftale.

8.

Overdragelse af rettigheder og forpligtelser samt tinglysning

8.1

Grundejeren er alene berettiget til at overdrage dennes rettigheder og forpligtelser i henhold til
nærværende aftale til en erhverver af ejendommene matr. nr. 1k og 13a, Romdrup By, Romdrup, og
overdragelsen kan alene ske med Aalborg Kommunes forudgående skriftlige samtykke. Det vil være
en betingelse for Aalborg Kommunes samtykke, at den nye ejer tiltræder nærværende aftale uden
forbehold ved underskrift af et særskilt tillæg til aftalen.

8.2

Aalborg Kommune er berettiget til at lade nærværende aftale tinglyse servitutstiftende som bindende
for de til enhver tid værende ejere af ejendommene matr. nr. 1k og 13a, Romdrup by, Romdrup, (og
parceller, som udstykkes herfra) med bedst mulig prioritetsstilling og med Aalborg Kommune som
påtaleberettiget. Grundejeren meddeler ved sin underskrift på nærværende aftale Aalborg Kommune
endelig og uigenkaldelig fuldmagt til ensidigt at underskrive og tinglyse servitut på ejendommen
herom. Grundejeren er desuden forpligtet til på anfordring fra Aalborg Kommune at underskrive
fuldmagter til Tinglysningsretten og alle øvrige dokumenter med henblik på tinglysning af
servitutstiftende bestemmelser herom.
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9.

Offentliggørelse og aktindsigt

9.1

Nærværende aftale offentliggøres i overensstemmelse med planlovens regler i forbindelse med
godkendelse og bekendtgørelse af forslag til lokalplan 7-1-108 ”Boliger, Omdannelse af området ved
Skagen Beton, Klarup”. Aftalen er tillige omfattet af forvaltningslovens og offentlighedslovens regler
om aktindsigt.

Bilag:




Bilag 1: Teknisk notat af 16.05.2018 fra Orbicon A/S med trafikal vurdering og beskrivelse af
skitseprojekt for etablering af venstresvingsbane på Klarupvej
Bilag 2: Situationsplan af 23.05.2017 for etablering af en fremtidig venstresvingsbane på Klarupvej
Bilag 3: Kortbilag af 27.06.2017, der viser areal, der skal afstås fra matr. nr. 13eb, Romdrup by,
Romdrup til det offentlige vejareal Klarupvej

Underskrifter.
For Aalborg Kommune:

d.
STED

/
2018______________________________________
DATO UNDERSKRIFT

For Grundejeren:
Pva. Skagen Beton, Aalborg A/S
CVR .nr. 25373014

d.
STED

/
2018______________________________________
DATO UNDERSKRIFTER
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Baggrund
I forbindelse med byudviklingsprojekt i område ved Skagen Beton i Klarup er der udarbejdet et skitseprojekt for en fremtidig venstresvingsbane på Klarupvej. Aalborg Kommune har stillet krav om at der etableres en venstresvingsbane på Klarupvej, da trafikken til/fra den sydlige del af det fremtidige boligområde ledes til/fra Klarupvej.
Flytning af byzonetavle
I dag er byzonetavlen placeret på Klarupvej ca. 80 m øst for den nye indkørsel til det
nye boligområde. Det anbefales at flytte byzonetavlen 1 200 m mod vest, så den nye
venstresvingsbane og det nye område kommer ind under byzonen. Dermed skal krydset projekteres efter 50 km/t, hvilket har en indflydelse på udstrækningen af krydset og
bredden af vognbanerne.

Trafikal vurdering
På baggrund af den forventede fremtidige trafikmængde, som den færdigbyggede bydel
vil generere, vurderes den nødvendige længde af venstresvingsbanen. Ifølge Aalborg
Kommune pendler størstedelen af Klarups borgere mod Aalborg, hvorfor venstresvingsbanen forventes at være mest belagt i eftermiddagsspidstimen.
I det følgende gennemgås kapacitetsberegningen for en eftermiddagsspidstime udført i
DanKap med udgangspunkt i kommunens eget forudsætningsnotat vedr. ’Vurdering af
trafikafvikling og kapacitet i kryds’ fra 2015.
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Sager vedrørende opsætning eller flytning af E 55 og E 56 afgøres af politiet efter forhandling med vejmyndigheden.
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Orbicon A/S
Hollufsgårds Allé 1-3
5220 Odense SØ

info@orbicon.dk
www.orbicon.dk
+45 66 15 46 40

CVR nr: 21 26 55 43
Handelsbanken
7643-0002350106

FRI

Projektområdet omfatter det i udviklingsplanen omtalte ’Område Vest’.
I notatet betegnes retningen mod Aalborg ’Klarupvej Vest’ og retningen mod Klarup
’Klarupvej Øst’, og ligeledes betegnes byudviklingsområdet ’boligområde’.

Boligområde

Klarupvej Vest

Klarupvej Øst

Eksisterende trafik
Ifølge kommunens egne trafiktællinger fra 2016 var der en årsdøgntrafik (ÅDT) på Klarupvej på 3.553. En nærmere gennemgang af tællingen viser, at spidstimen er i tidsrummet 16:30-17:30 med en spidstimetrafik på 455 ktj.
Byudviklingsprojektet udvikles i etaper over de næste 10 år, og derfor fremskrives
spidstimen til år 2027. Kommunen anvender en årlig trafikvækst på 1,7%, og derfor anvendes en samlet prognose på 24,5%. Det giver en spidstimetrafik på 566 ktj.

Vejgren

Spidstime 2016

Opregning

Spidstime 2027

Klarupvej

455

+24,5%

566

Tabel 1: Opregning af trafiktal fra 2016 til 2027

Spidstimetrafikken er et udtryk for den totale trafikmængde i begge retninger. Da beregningen foretages for en eftermiddagsspidstime antages, at 2/3 kører mod Klarup by og
1/3 kører mod Aalborg jf. tidligere omtalte pendlerforhold. Hermed afvikles 374 ktj mod
Klarup og 193 mod Aalborg.

Vejgren
Klarupvej Øst
Klarupvej Vest

Spidstime
2027
566

Retningsfordeling

ÅDT 2027
/Retning

66%

193

33%

374

Tabel 2: Fordeling af trafiktal pr. retning
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Figur 1. Diagram, trafikstrømme, eksisterende trafik fremskrevet til 2027, eftermiddag

Nygenereret trafik
Bebyggelsen i projektområdet omfatter mere end 100 boliger, og den deraf afledte trafikmængde udregnes på baggrund af kommunens egne turrater. Kommunens har udført
et studie, som angiver en turrate på 6,8 ture pr. bolig pr. døgn med en spidstimeandel
på 14% gældende for parcelhuse i forstadsområder.
Der bebygges med boliger af typerne rækkehus/klyngehus, dog har kommunen tidligere
erfaret, at turraten for rækkehuse er den samme som parcelhuse, og derfor anvendes
6,8. Antallet af ture pr. bolig dækker alle tænkelige ture, dvs. trafik til og fra arbejde, indkøbsmuligheder og fritidsaktiviteter samt ikke boligbaserede aktiviteter.
Hermed genereres ca. 700 daglige ture tilsammen i begge retninger.

Beboelse

Boliger

Ture/døgn

Nygenererede
ture

Søhusene

22

6,8

150

Rækkehusene

44

6,8

300

Gårdhaverne

25

6,8

170

Rammeområde

12

6,8

82

I alt

103

700

Tabel 3: Ture i boligområdet genereret af beboelse
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I projektområdet anlægges også en børnehaveinstitution. Antallet af ture til/fra en børnehave dækker ligeledes over alle tænkelige ture, dvs. forældrebefordring af børn,
pendlende ansatte og lign. Antallet af ture fastlægges på baggrund af institutionens
areal. Med et skønnet areal på 560 kvm, anvendes 208 daglige ture som estimat. Antallet af ture dækker over ture i begge retninger.

Institution

Areal (kvm)

Ture/100 kvm

Nygenererede ture

-

560

37,2

208

Tabel 4: Ture i boligområdet genereret af institution

Ved fuld udbygning af projektområdet vil beboelse og institution generere 908 daglige
ture tilsammen i begge retninger. Ifølge kommunen er der for boligområde en spidstimeandel på 14%, og denne anvendes ligeledes for institutionen. Hermed genereres 127
ture i eftermiddagsspidstimen.

Nygenereret trafik

Døgn

Spidstime
(14%)

Antal ture, beboelse, døgn

700

98

Antal ture, institution, døgn

208

29

Antal ture, i alt, døgn

908

127

Tabel 5: Samlet antal ture til/fra boligområdet på døgn- og spidstimeniveau.

Jf. tidligere omtalte pendlerforhold for eftermiddagsspidstimen antages, at 2/3 af den
genererede trafikmængde ankommer til området, og 1/3 forlader området. Hermed ankommer 85 ktj i spidstimen (57 ktj fra Aalborg og 28 ktj fra Klarup).
Trafikmængden, der forlader området (42 ktj) antages at fordele sig ligeligt mellem venstre- og højresving, idet der er tale om kørsel med forskellige fritidsformål. Hermed 21
venstre- og højresvingere fra boligområdet i spidstimen.
Svingbevægelserne for den nygenererede trafik fremgår af Figur 2.
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Figur 2: Diagram, trafikstrømme, nygenereret trafik ved fuld udbygning af projektområdet, eftermiddag

Samlet trafik
Den samlede trafikmængde for et scenarie i 2027 er summen af den fremskrevne trafikmængde på Klarupvej og nygenererede ture til/fra boligområdet.
Trafikstrømmene for en spidstime i det vigepligtsregulerede T-kryds fremgår af Figur 3.

Figur 3: Diagram, trafikstrømme, eksisterende og nygenereret trafik, 2027, eftermiddag
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Kapacitetsberegning
På baggrund af ovenstående trafiktal for en spidstime er der foretaget en kapacitetsberegning i DanKap for et vigepligtsreguleret T-kryds med separat venstresvingsbane. Resultaterne – i form af belastningsgrader (B), middelforsinkelser (t) og kølængder (n)
fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 6: Kapacitetsberegning, scenarie 2027, eftermiddag

Beregningen viser en optimal trafikafvikling i det vigepligtsregulerede kryds. Der er lave
belastningsgrader i alle trafikstrømme, og endvidere vil der være overkapacitet i krydset
med en separat venstresvingsbane. Specifikt for venstresvingsbanen på Klarupvej (V:
Klarupvej Vest) estimeres med 95% sandsynlighed 1 holdende køretøj.
Erfaringsmæssigt er der store trafiksikkerhedsmæssige gevinster ved anvendelse af separat venstresvingsbane, dels reduceret risiko for bagendekollisioner dels øget tryghed
og fremkommelighed for bløde trafikanter, der kan bruge midterhellen som støttepunkt
ved krydsning af Klarupvej.
Længde af venstresvingsbane
Ved beregning af kølængder anvendes traditionelt 6,5 m pr. køretøj inkl. afstand til forankørende, men da kølængden i dette tilfælde blot udgøres af 1 køretøj, anbefales en
køstrækning på 10 m af hensyn til store kørekøjers arealbehov. Således er det muligt
for en venstresvingende lastvogn at komme ind og holde i venstresvingsbanen.
På baggrund af kapacitetsberegningen bør den samlede længde af venstresvingsbanen
baseres på decelerationsstrækningen + kølængde på 10 m.

Tabel 7: Decelerationsstrækningens længde afhængig af planlægningshastighed og længdegradient
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Vurdering af højresvingsbane
Det er nærliggende også at vurdere, om der også er behov for en højresvingsbane på
Klarupvej.
Ud fra en kapacitetsmæssig betragtning er der ikke behov for en højresvingsbane på
Klarupvej. Der kan dog afhængigt af tilstedeværelsen af cykelstier være trafiksikkerhedsmæssige fordele ved at etablere en højresvingsbane.
Hvis der er en cykelsti langs primærvejen, der krydser sidevejen, vil en højresvingsbane
modvirke, at en højresvingende bilist presses til tidlig svingning og eventuel påkørsel af
cyklist. På samme måde reduceres mængden af bagendekollisioner, hvor en bagfrakommende bilist påkører holdende køretøjer, der afventer svingning pga. cyklister.
Hvis der ikke er en cykelsti, der krydser sidevejen, kan højresving foretages ”glidende”
uden fuldt stop, og der er heller ikke umiddelbart behov for yderligere orientering efter
cyklister. Endvidere kan undladelse af højresvingsbane virke hastighedsdæmpende
pga. konfliktfrie højresving ved lav fart.
I den foreslåede løsning anbefales en forlængelse af cykelbane og fortov på nordlig
side af Klarupvej frem til den nye tilslutning til området. Som det fremgår af skitsen, følger kantbane/fællessti vejens kurve, og krydser dermed ikke sekundærvejen, så på
baggrund af ovenstående vurderes, at etablering af højresvingsbane ikke er nødvendig.
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Beskrivelse af løsningsforslag
Krydset er projekteret på baggrund af grundkort.
Der er valgt at udføre kanaliseringsanlægget som en ensidig udvidelse mod nord, altså
ind mod det nye boligområde.
En udvidelse mod syd, ville betyde at den ca. 4 m brede skillerabat mellem vej og den
dobbeltrettede fællessti langs vejen ville blive reduceret til ca. 1 m og pga. en højdeforskel på 0,5 m mellem sti og vej, ville denne rabat blive for stejl.

Figur 4: Google street view, Klarupvej. Billedet er set mod vest, og placeret øst for området

Mod øst er der i dag etableret cykelbaner/ brede kantbaner samt fortov i begge sider af
vejen, frem til hvor den dobbeltrettede fællessti starter. Det anbefales at forlænge den
nordlige kantbane og det nordlige fortov frem til den nye indkørsel til området, da cyklister/gående formentlig ikke vil vælge at benytte den dobbeltrettede fællessti i de 100 m
mellem den nuværende krydsning og frem til den nye indkørsel.
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Figur 5: Ortofoto, Klarupvej. Pile viser krydsningsmuligheder og område med forlængelse af cykelbane/fortov

De enkelte elementer
Eksisterende kørebaner er ca. 3,20 m
Ny venstresvingsbane = 2,75 ekskl. afmærkning
Ligeudbaner = 3,00 m ekskl. afmærkning
Cykelbane (østlig side) = 1,5 m inkl. afmærkning
Fortov (østlig side) = 1,5 m
Rabat = 1,0 m
Decelerationsstrækning (ved 10 promilles længdefald) er beregnet til 25 m
Køstrækning er beregnet til 10 m
Venstresvingsbanen er derfor lavet 35 m inkl. decelerationsstrækning og køstrækning
svarende til 1 ventende lastbil i svingbanen.
Der anbefales etableret kantsten mellem cykelbane og fortov.
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Løsningsforslaget kan ses på bilag 1.

Figur 6: Løsningsforslag, venstresvingsbane på Klarupvej

Det anbefales at fællesstien langs stamvejen ind i boligområdet etableres i østsiden, så
der kan etableres et støttepunkt på Klarupvej for krydsende cyklister og gående.
Udvidelsen med ligeudsporet forsat mod nord samt cykelbane og fortov betyder at der
skal erhverves arealer på de tilstødende matrikler nord for Klarupvej.
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Anlægsoverslag
Der er udarbejdet et anlægsoverslag på baggrund af den beskrevne løsning. Anlægsoverslaget er baseret på en mængdeopgørelse for arbejdet og erfaringsmæssige enhedspriser fra lignende projekter.
De skraverede arealer på bilag 1 er forudsat at høre til byggemodningsarbejderne og er
derfor ikke indregnet i anlægsoverslaget.
Arealerhvervelse og evt. forurenet jord er ikke indregnet i overslaget. Der er tillagt 15%
til uforudseelige udgifter. Anlægsoverslaget er inddelt i følgende hovedposter:
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