1. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
2. juni 2018 15:34:22

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 02-06-2018 15:34:00
Name: Leif Midtgaard
Address: Lektorvej 85
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 23868985   
Email: bifrostt@stofanet.dk
Emne: Ensretning og omlægning af trafik
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hvor kan man læse om nye ensretninger og omlægning/forandring af den nuværende trafikken i Aalborg, når
den nye +Bus rute skal etableres..

ID: 759
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

2. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
3. juni 2018 10:27:29

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 03-06-2018 10:27:00
Name: Casper Feilberg
Address: liselejevej 6
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf:            
Email: larsen_casper@hotmail.com
Emne: Klarup og evt Storvorde bør inddrages i ruten
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Klarup by har en størrelse, og udbygges kraftigt disse år, således at det er uforståeligt at ruten stopper ved AAU
bus Terminal, frem for at inkludere Klarup.

ID: 760
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

3. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
4. juni 2018 10:37:49

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 04-06-2018 10:38:00
Name: Aalborg Kommune tilgængelighedsauditør Kit Bos
Address: SUN, Danmarksgade 17
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 25201959   
Email: kit.bos@aalborg.dk
Emne: Tilgængelighed og anvendelighed
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det ses som problematisk, at der ikke er et standsningssted foran Vestre Fjordpark. At gå fra Vestre Fjordvej
eller fra endestationen hen til Vestre Fjordpark er for mange borgere med nedsat funktionsevne en for lang
strækning. Eventuel omstigning til anden bus fra Vestre Fjordvej - Vestby stationen er en unødig barriere for
disse borgere, når det er muligt at køre direkte til Vestre Fjordpark, såfremt Aalborg Kommune etablerer et
holdested foran parken.
Generelt på standsningsstederne skal det være muligt for flere borgere, at sidde på hvilepladser med både rygog armlæn af hensyn til anvendeligheden for mennesker med dårlig ryg, overvægt, graviditet, nedsat styrke i
kroppens muskulatur.
Derudover skal der på holdestationerne være et logisk net af ledelinier og opmærksomhedsfelter primært til
støtte for svagtseende, blinde og kognitivt handicappede.
Den præcise indretning af ventepladserne bør imødekomme tilgængelighedsbehov fra de syv handicapgrupper
herunder bl.a. blinde og svagtseende, gangbesværede og mennesker med sprog og læse vanskeligheder.
Generelt på hele baneforløbet, bør der af sikkerhedsårsager og jævnfør Vejregelsamlingen og SBI anvisninger
være et kantstensspring eller anden taktil adskillelse mellem forgængere og cyklister.
Mens der stadig er åbent for eventuelle ændringer og justeringer i projektets design og inventar bør projektet
sendes til audit hos en eksamineret tilgængelighedsauditør eller tilgængelighedsrevisor.

ID: 765
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Fra:
Til:
Cc:
Emne:
Dato:

Stine Hansen (STHA)
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Dir-sek; Iben Marcus-Møller (IMM)
Banedanmarks bemærkninger til orslag til Kommuneplantillæg H.033 og Lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg (BDK ID: 695412)
4. juni 2018 09:57:33

4. Indsigelse

Til Aalborg Kommune
Vedr. Forslag til Kommuneplantillæg H.033 og Lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg.
Banedanmark er ejer ogeller infrastrukturforvalter af jernbaneinfrastrukturen med tilhørende banearealer, som ligger i
umiddelbar nærhed af det kommende planområde.
Banedanmarks bemærkninger til planerne er derfor, som følger:
Udgangspunktet er, at diverse planer, mv. skal være i overensstemmelse med Jernbaneloven.
Jernbaneanlæg, hvor Banedanmark er infrastrukturforvalter, skal overholde de gældende tekniske normer og
regler, som er at forefinde på Banedanmarks hjemmeside: https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Tekniskenormer-og-regler.
Byggeri, mv. skal indrettes, så det kan tåle støj og vibrationer fra jernbanen.
Evt. gravearbejder, terrænændringer, mv. i nærheden af jernbanespor/banearealer, kan kræve godkendelse
jf. §24 i Jernbaneloven.
Der må ikke grundvandssænkes/hæves eller lignende under banearealer/jernbanespor.
Banens afvandingsforhold må ikke blive påvirket.
I fald der er planer om, at ændre forholdene imellem krydsninger af vej og jernbanespor, skal Banedanmark,
som infrastrukturforvalter godkende planer herom.
Hvis det kommende projekt medfører øget grad af ulovlig sporkrydsning eller ulovlig færdsel på banearealer,
kan der fra Banedanmarks side stilles krav til hegning, etablering af lovlige overgange eller ændring af de
eksisterende.
Der foreligger planer for, at banestrækningen Fredericia - Frederikshavn skal elektrificeres. Det vil bl.a.
medføre, at naboarealer til banen vil blive pålagt en rådighedsindskrænkende servitut. Der kan læses mere
omkring projektet via dette link:
https://www.bane.dk/Borger/Baneprojekter/Elektrificeringsprogrammet/Om-elektrificering.
Link til el-servitutter: https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/TekniskeMeddelelser/Raadighedsindskraenkning.

Banedanmark gør i forbindelse med forslag til planen opmærksom på, at når der bygges i kort afstand af
jernbanen, skal Banedanmark høres, herunder ved byggetilladelser.
Hvor ledninger evt. skal krydse Banedanmarks arealer og spor, skal der ansøges hos Banedanmark om
tilladelse via dette link: http://ledningsx.dk.
Lys, facadebeklædning, bygninger, mv. må ikke kunne udgøre en gene for driften af jernbanen. Dvs. lys, mv.,
som kan give signalforvirring, forringelse af signalsynlighed samt blændinger, kan ikke tillades.
Allerede eksisterende tinglysninger, som relaterer sig til jernbanen skal respekteres.
Generelt skal jernbanesporene med tilhørende anlæg, deres anvendelse og hvad deraf følger, tåles.
Hvad de kommende planer må medføre af økonomiske omkostninger, skal være Banedanmark uvedkommende.
Hvis der er spørgsmål, mv., kan jeg kontaktes på nedenstående telefonnummer og/eller mail.
Stine Hansen
Arealforvalter
Banedanmark
Teknik
Vejlevej 5
7000 Fredericia
T: +4582349678 | M: +4541864027
stha@bane.dk
www.banedanmark.dk

Til:
Fra:
Titel:
Sendt:

Arealer & Forvaltningsmyndighed (Arealer@bane.dk)
Banedanmark Post (banepo@BANE.dk)
VS: Orientering om forslag til planer for BRT-tracé [Ref.nr.=d576b833f9284eb7ba60886b79471d1c]
01-06-2018 10:31:20

5. Indsigelse

Aalborg Kommune
Til rette vedkommende.

Dato:
Vor ref.:
Projektnr.:
Inst.nr.:
Kundenr.:
Direkte tlf.:
E-mail:

31-05-2018
Tinbe

96152048
tinbe@n1.dk

Lokalplanforslag "BRT-tracé, Aalborg" (1-1-134)
Fra PlansystemDK har N1 modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag.
60 kV anlægget i det berørte område er sikret ved tinglyste deklarationer. Dette indebærer, at der
med den nuværende udformning af anlæggene, er begrænsninger i brugen af arealerne under og i
nærheden af anlæggene, jf. BEK 1112 ”Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikkeelektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg”.
Ændringer af anlæggene vil i givet fald blive udført af N1 som regningsarbejde for rekvirentens
regning.

Såfremt der er behov for nærmere drøftelser af ovennævnte begrænsninger, eller for
overslagsmæssig beregning af omkostningerne ved ændring af anlæggene, kan
Carsten Hassing Rasmussen kontaktes på cahra@n1.dk.
Der medsendes tegninger af N1’s elanlæg i området.

Med venlig hilsen
N1 A/S

N1 A/S | Tietgensvej 4 | 8600 Silkeborg | Tlf. 70 23 00 43 | CVR-nr. 28 33 18 78 | kontakt@n1.dk | n1.dk
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6. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
11. juni 2018 15:05:58

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 11-06-2018 15:06:00
Name: Bayern AutoGroup, Aalborg A/S v. Mikael Christensen
Address: Jyllandsgade 26
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 98165555   
Email: mikchr@bag.dk
Emne: Orientering om forslag til planer for BRT-tracé
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til rette vedkommende
Bayern AutoGroup Aalborg A/S driver bilforretning med tilhørende værksted fra Jyllandsgade 26, 9000
Aalborg - præcist hvilken konsekvens får dette forslag for netop Jyllandsgade 26? - Herunder blandt andet;
1) Er det planlagt, at Jyllandsgade skal udvides i bredden - i givet fald, hvor meget?
2) Hvad er planlagt for trafikken ellers på Jyllandsgade - altså, hvordan forventes BRT-Tracé at begrænse
privattrafikken?
3) Markeringerne fra diverse kort overlapper matriklerne på Jyllandsgade - hvilken betydning/konsekvens har
det?
Det står givet alt sammen i jeres udarbejdede materialer, men i vanlig stil er konsekvenserne dækket ind i meget
flotte beskrivelser med dertilhørende billedmateriale - deraf ønsket om den præcise opridsning af de direkte og
indirekte konsekvenser for planens indvirkning for matriklen Jyllandsgade 26, 9000 Aalborg.
På forhånd tak for hurtig ekspedition.

ID: 790
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

7. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
21. juni 2018 11:20:48

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 21-06-2018 11:21:00
Name: Karen Povlsen
Address: Vang Mark 25
Postnr: 9380
By: Vestbjerg
Tlf: 25197438   
Email: karen.povlsen@aalborg.dk
Emne: Arkæologiske interesser
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Nordjyllands Historiske Museum har i forbindelse med planlægningen af letbanen indsendt bemærkninger til
samme tracé. Museet opretholder bemærkningerne om arkæologiske interesser.

ID: 804
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

8. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
24. juni 2018 18:38:24

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 24-06-2018 18:38:00
Name: Claus Evertsen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: cjuhlevertsen@gmail.com
Emne: Annebergvej, linje 16, Klarup/Gistrup/Storvorde
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hvad kommer BRT-projektet til at betyde for trafikmængden på Annebergvej? Er linje 16 i fare for at blive
nedlagt? Hvordan vil Klarup/Gistrup/Storvorde fremover blive betjent med kollektiv trafik?

ID: 810
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

9. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
25. juni 2018 10:03:18

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 25-06-2018 10:03:00
Name: Svend Erik brink
Address: Borgergade 25
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:            
Email: brinkse@stofanet.dk
Emne: lukning af Vendelbogades sydlige del
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Så ryger der igen flere parkeringspladser.hvad er der i vejen med at vi kan bruge Korsgade til fra-og tilkørsel.
Skal bilerne helt ud af byen og skal det være umuligt at holde bil i midtbyen. Man bliver mere og mere
"parkeningsfjendske"

ID: 811
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
25. juni 2018 11:43:43

10. Indsigelse

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 25-06-2018 11:44:00
Name:
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email:
Emne: Forslag til BRY
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hej :)
Jeg er én af dem som kommer til at arbejde på det nye sygehus og jeg synes at det ville være helt fantastisk hvis
man måtte have cykel med i de nye busser Bus den ene vej og cykle hjem igen fx

ID: 812
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
27. juni 2018 14:27:03

11. Indsigelse

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 27-06-2018 14:27:00
Name: Brian Lilholt
Address: Kastetvej 113, 4.th
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 25135121   
Email: lilholt.brian@gmail.com
Emne: Redegørelse-B Lukning af Steen Billes Gade og CV Jessens Gade
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg kan se af tegningerne man vil inddrage et "større" areal til grønt område af Steen Billes Gade og CV Jessens
Gade når disse skal lukkes mod Kastetvej. Endda kan det på tegningen se ud til at man i CV Jessens Gade
næsten lukker af for matrikel 3SS/3SP.
Ved inddragelse af disse områder kan det vel formodes der forsvinder yderligere 5-6 P-pladser på begge af de
omtalte veje. Hvordan vil der blive kompenseret for disse?
I CV Jessens Gade vil det vel også besværliggøre vareindlevering til Købmanden på Kastetvej 101 og bageren
Kastetvej 115?
Her holder der dagligt store sættevogne med varer til købmanden (og bageren olie og sukker etc.) er det tiltænkt
at de skal ind ad Otte Ruds Gade og bakke ned af CV Jessens Gade?
Lige meget hvad, vil det betyde total blokering af gaderne så vi beboere ikke kan komme ud, hvis de skal holde
der hver morgen, og man kun har en vej at køre.
Et andet spørgsmål er hvor meget vejer en +Bus i forhold til eksisterende busser? Er de tungere og hvis så
hvilken indflydelse vil det få på boligerne på Kastetvej med hensyn til vibrationer og gener? evt. skader på
bygninger?

ID: 813
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

12. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
27. juni 2018 17:43:04

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 27-06-2018 17:43:00
Name: Leif Midtgaard
Address: Lektorvej 85
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 23868985   
Email: bifrostt@stofanet.dk
Emne: Navn på det nye bussystem
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Kært barn har mange navne. Hvad skal vores nye bussystem hedde?? Nu har der efterhånden været nogle
navne,begreber i sving... "En letbane på gummihjul", +Bussen og nu BRT Aalborg....Kunne man ikke på et
tidspunkt lave en navnekonkurrence, hvor der så er en aftemning om feks. de 5 bedste forslag...Det kunne
måske også højne en positiv interesse for projektet. Indtil denne afstemning, kunne man så fra forvaltningens
side bruge BRT Aalborg, som en foreløbig arbejdstitel...

ID: 814
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

13. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
27. juni 2018 21:44:06

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 27-06-2018 21:44:00
Name: Claus Evertsen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: cjuhlevertsen@gmail.com
Emne: Diverse spørgsmål
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Nu kommer jeg lige fra borgermødet på Haraldslund. Synes det var en rodet affære med de workshops!
Der blev nævnt, at passagererne helst skal have købt deres billet inden påstigning. Betyder det, at chaufføren
fremover kun skal køre? Der er stadig nogle, der køber rejsehjemmel kontant, og NT har jo også sagt, at selvom
der findes rejsekort og forskellige mobile løsninger, så skal det være muligt at betale kontant i bussen.
Det er ganske fint, at der opsættes rejsekortstandere ved stoppestederne, men vil disse være af den type, der
muliggør at tjekke flere ind på samme kort? Her må man vel også nævne, at disse standere, som de ser ud i dag,
ikke er brugervenlige!
Hvor meget skal der laves ved undergrunden på strækningen (vand/kloak/el/tele osv)?
Jeg formoder, at disse store køretøjer kun vanskeligt kan køre på andre veje?! Hvad sker der så, når der er
planlagte og uplanlagte "forstyrrelser" i driften? Karneval lukker dele af byen og centrum bliver nogle gange
lukket af DGI-stævner, Tall Ships Race, Julemandens komme og andre ting. Alle disse arrangementer betyder
som regel, at mange busser sendes ud på omkørsler. Så kommer alt det uplanlagte såsom rørsprængninger,
færdselsuheld, ildebrande osv. Kan en BRT-bus uden videre omlægges? Den kan vel ikke kun køre en del af
ruten for der er jo ingen steder at vende bussen?! Til sidst (i denne omgang): hvordan påtænker man at vise
trafikinformation ved stationerne? Det må kunne gøres langt bedre end i dag!

ID: 815
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

14. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
28. juni 2018 08:41:33
2018816 - Indsigelser lokalplan.pdf

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 28-06-2018 08:41:00
Name: InvestorGruppen A/S
Address: Jyllandsgade 20
Postnr: 9100
By: Aalborg C
Tlf: 70231700   
Email: rikke@investorgruppen.dk
Emne: Orientering om forslag til planer for BRT-tracé
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 816
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Sendt til mail: plan.udvikling@aalborg.dk

Aalborg, den 26.06.2018

Vedr. BRT-trace Aalborg. Lokalplan 1-1-134 / Kommuneplantillæg H.033.
På vegne af vores selskab Aalborg City Invest A/S (cvr. 26077281), som ejer ejendommen
Jyllandsgade 20, 9000 Aalborg, skal vi hermed gøre indsigelser mod det modtagne materiale vedr.
lokalplan for området.
Vi ønsker at gøre indsigelser til forslaget, indtil nærmere afklaring foreligger. Vi kan på nuværende ikke
gennemskue hvilke konsekvenser og betydning planerne vil få for vores ejendom.
Vi deltager meget gerne i et møde for nærmere drøftelse heraf.
Ligesom vi vil forsøge at deltage i Borgermødet den 21.08.2018 i Studenterhuset.

Med venlig hilsen / Best regards
Rikke C. Nissen

Aalborg City Invest A/S - InvestorGruppen A/S
Jyllandsgade 20, Postboks 320, 9000 Aalborg C
Tlf. (+45) 70 23 17 00
rikke@investorgruppen.dk - Mobil tlf. (+45) 21 21 38 20

__________________________________________________________________
Investor Gruppen A/S · Jyllandsgade 20 · DK-900 Aalborg · Telefon 70 23 17 00
CVR-nr. 8286 3028 · www.kvalitetsboliger.dk · mail@kvalitetsboliger.dk

15. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
30. juni 2018 20:50:38

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 30-06-2018 20:51:00
Name:
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email:
Emne: Indsigelse om lukning af Vonsyldsgade, Heilskovsgade, Petersborgsvej, Karnersvej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Aalborg Kommunes Plan om lukning af Vonsyldsgade, Heilskovsgade, Petersborgsvej, Karnersvej bekymrer
mig meget da lukningen af de fire veje vil tvinge al biltrafik derfra ud i cyklist pendlerruten i området
Samsøgade-Rishøjsvej. Et område der allerede i dag er usikkert for cyklisterne.
Derudover vil det medføre øget biltrafik på Bernstorffsgade, som bruges af mange studerende fra
Eternitområdet for at undgå den stejle Sohngårdsholms bakke, de manglende cykelstier på denne vej vil skabe
flere farlige situationer for cyklisterne.
Begge aspekter er i modstrid med målsætningerne fra Aalborg Cykelby materialet.

ID: 818
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

16. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
9. juli 2018 14:38:41

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 09-07-2018 14:39:00
Name: Jacob Larsen
Address: Kærhavegårdvej 129
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf: 29711950   
Email: jacobl@live.dk
Emne: Tilføj Klarup til BRT-ruten
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Aalborg kommune ligger op til, at "BRT bliver et direkte link til midtbyen og resten af Nordjylland, et
alternativ til bilen og motorvejen.".
Ruten som den er lagt ud nu dækker kun et område, der allerede er kraftigt repræsenteret af bybusser, hvorfor
det må forventes, at BRT-ruten ikke vil medføre et markant fald i biltrafikken.
Det foreslås, at BRT-ruten udvides til at omfatte Klarup, som er Nordjyllands hurtigst voksende landsby.
- Et stort antal mennesker, som i dag er tvunget til at tage bilen, ville have et reelt alternativ.
- Den meget korte afstand fra supersygehuset til Klarup gør denne udvidelse billig i forhold til gevinsten.
- Det er ikke folk bosat i Aalborg, som mangler kollektiv trafik eller fylder på vejene. Derfor vil en BRT-rute,
der kun omfatter Aalborg ikke formindske trafikken i markant grad.
- Et stigende antal mennesker har droppet Aalborg midtby pga. forringelserne i parkeringsmuligheder. Med en
udvidelse af BRT til at omfatte Klarup vil skatteyderne herude også få mulighed for at arbejde i byen og nyde
midtbyens faciliteter på lige fod med andre.
- De mange sygehusansatte, som netop flytter til Klarup grundet afstanden til supersygehuset vil stor incitament
til at droppe bilen med en direkte BRT-linje til deres arbejde.
Personligt ville jeg droppe bilen og tage BRT på arbejde, hvis den gik til Klarup. Og med en by i så voldsom
vækst som Klarup, så bliver vi flere og flere med samme behov. Med de nuværende busforbindelser, så tager
jeg fortsat bilen hver dag, ligesom langt flertallet i kvarteret.

ID: 820
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

17. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
9. juli 2018 15:21:03

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 09-07-2018 15:21:00
Name: Birgitte Storgaard
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: Birgittehalkjar@gmail.com
Emne: Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Aalborg kommune ligger op til, at "BRT bliver et direkte link til midtbyen og resten af Nordjylland, et
alternativ til bilen og motorvejen.".
Ruten som den er lagt ud nu dækker kun et område, der allerede er kraftigt repræsenteret af bybusser, hvorfor
det må forventes, at BRT-ruten ikke vil medføre et markant fald i biltrafikken.
Det foreslås, at BRT-ruten udvides til at omfatte Klarup, som er Nordjyllands hurtigst voksende landsby.
- Et stort antal mennesker, som i dag er tvunget til at tage bilen, ville have et reelt alternativ.
- Den meget korte afstand fra supersygehuset til Klarup gør denne udvidelse billig i forhold til gevinsten.
- Det er ikke folk bosat i Aalborg, som mangler kollektiv trafik eller fylder på vejene. Derfor vil en BRT-rute,
der kun omfatter Aalborg ikke formindske trafikken i markant grad.
- Et stigende antal mennesker har droppet Aalborg midtby pga. forringelserne i parkeringsmuligheder. Med en
udvidelse af BRT til at omfatte Klarup vil skatteyderne herude også få mulighed for at arbejde i byen og nyde
midtbyens faciliteter på lige fod med andre.
- De mange sygehusansatte, som netop flytter til Klarup grundet afstanden til supersygehuset vil stor incitament
til at droppe bilen med en direkte BRT-linje til deres arbejde.
Personligt ville jeg droppe bilen og tage BRT på arbejde, hvis den gik til Klarup. Og med en by i så voldsom
vækst som Klarup, så bliver vi flere og flere med samme behov. Med de nuværende busforbindelser, så tager
jeg fortsat bilen hver dag, ligesom langt flertallet i kvarteret.

ID: 821
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

18. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
9. juli 2018 15:49:24

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 09-07-2018 15:49:00
Name: Kamilla
Address:
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf:            
Email: Krcergo@gmail.com
Emne: BRT til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Aalborg kommune ligger op til, at "BRT bliver et direkte link til midtbyen og resten af Nordjylland, et
alternativ til bilen og motorvejen.".
Ruten som den er lagt ud nu dækker kun et område, der allerede er kraftigt repræsenteret af bybusser, hvorfor
det må forventes, at BRT-ruten ikke vil medføre et markant fald i biltrafikken.
Det foreslås, at BRT-ruten udvides til at omfatte Klarup, som er Nordjyllands hurtigst voksende landsby.
- Et stort antal mennesker, som i dag er tvunget til at tage bilen, ville have et reelt alternativ.
- Den meget korte afstand fra supersygehuset til Klarup gør denne udvidelse billig i forhold til gevinsten.
- Det er ikke folk bosat i Aalborg, som mangler kollektiv trafik eller fylder på vejene. Derfor vil en BRT-rute,
der kun omfatter Aalborg ikke formindske trafikken i markant grad.
- Et stigende antal mennesker har droppet Aalborg midtby pga. forringelserne i parkeringsmuligheder. Med en
udvidelse af BRT til at omfatte Klarup vil skatteyderne herude også få mulighed for at arbejde i byen og nyde
midtbyens faciliteter på lige fod med andre.
- De mange sygehusansatte, som netop flytter til Klarup grundet afstanden til supersygehuset vil stor incitament
til at droppe bilen med en direkte BRT-linje til deres arbejde.
Personligt ville jeg droppe bilen og tage BRT på arbejde, hvis den gik til Klarup. Og med en by i så voldsom
vækst som Klarup, så bliver vi flere og flere med samme behov. Med de nuværende busforbindelser, så tager
jeg fortsat bilen hver dag, ligesom langt flertallet i kvarteret.
- Klarup er en ‘Børnefamilie by’ og det vil gavne byen at man som familie kan tage er andet transportmiddel
end bilen.

ID: 822
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

19. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
9. juli 2018 16:06:08

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 09-07-2018 16:06:00
Name: Camilla Mortensen
Address:
Postnr: 9270
By:
Tlf:            
Email: Camilla@alleslev.com
Emne: BRT til Klarup!
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Klarup er Aalborg kommunes 5. Største by, og er kun i rivende udvikling. Rigtig mange er dog nødsaget til at
tage bilen til byen, grundet de halvdårlige busforbindelser.
Byen vil kun udvikle sig yderligere når sygehuset står færdigt og derfor ville det være en gevinst for MANGE
mennesker, hvis BRT også går ud til Klarup!

ID: 823
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

20. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
9. juli 2018 16:45:54

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 09-07-2018 16:46:00
Name: Marianne Klim
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: Mkv@npt.dk
Emne: Krydsning af BRT banen på cykel
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Som cyklist skal man krydse busvejen ved Gigantium og som cykelstien er nu, kræver det nærmest øjne i
nakken for at gøre det sikkert. Hvordan skal cyklisterne krydse busvejen i fremtiden?
Samtidig er jeg bekymret for, hvordan Klarup vil blive betjent med kollektiv trafik når BRT busserne "kun"
kører til sygehuset. I Klarup er det et stort ønske at få BRT til byen.

ID: 824
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

21. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
9. juli 2018 16:48:04

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 09-07-2018 16:48:00
Name: Claus Rittig
Address: Nørremarksvej 30
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf: 25853487   
Email: ClausRittig@Hotmail.Com
Emne: BRT til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Virkelig mange af det nye supersygehus' ansatte, kommer til at bo i Klarup. Klarup projekteres i voldsom
vækst.
Det vil simpelthen være en dyr bommert IKKE at få BRT linjen til at gå til Klarup (hvilket jo kan gøres for
håndører, da afstanden er meget kort).
På min husstand (IT og Sygeplejerske) vil det kunne betyde en bil mindre i husstanden.

ID: 825
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

22. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
9. juli 2018 16:58:16

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 09-07-2018 16:58:00
Name: Mathias
Address: Snekkerstenvej
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf:            
Email: mhhaubro@gmail.com
Emne: BRT forbindelse til og med Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Aalborg kommune ligger op til, at "BRT bliver et direkte link til midtbyen og resten af Nordjylland, et
alternativ til bilen og motorvejen.".
Ruten som den er lagt ud nu dækker kun et område, der allerede er kraftigt repræsenteret af bybusser, hvorfor
det må forventes, at BRT-ruten ikke vil medføre et markant fald i biltrafikken.
Det foreslås, at BRT-ruten udvides til at omfatte Klarup, som er Nordjyllands hurtigst voksende landsby.
- Et stort antal mennesker, som i dag er tvunget til at tage bilen, ville have et reelt alternativ.
- Den meget korte afstand fra supersygehuset til Klarup gør denne udvidelse billig i forhold til gevinsten.
- Det er ikke folk bosat i Aalborg, som mangler kollektiv trafik eller fylder på vejene. Derfor vil en BRT-rute,
der kun omfatter Aalborg ikke formindske trafikken i markant grad.
- Et stigende antal mennesker har droppet Aalborg midtby pga. forringelserne i parkeringsmuligheder. Med en
udvidelse af BRT til at omfatte Klarup vil skatteyderne herude også få mulighed for at arbejde i byen og nyde
midtbyens faciliteter på lige fod med andre.
- De mange sygehusansatte, som netop flytter til Klarup grundet afstanden til supersygehuset vil stor incitament
til at droppe bilen med en direkte BRT-linje til deres arbejde.
Personligt ville jeg droppe bilen og tage BRT på arbejde, hvis den gik til Klarup. Og med en by i så voldsom
vækst som Klarup, så bliver vi flere og flere med samme behov. Med de nuværende busforbindelser, så tager
jeg fortsat bilen hver dag, ligesom langt flertallet i kvarteret.

ID: 826
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

23. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
9. juli 2018 17:05:36

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 09-07-2018 17:06:00
Name:
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email:
Emne: Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Når man alligevel er igang med at skulle etablere et rute-net, hvorfor så ikke lade den fortsætte til Klarup?
Klarup vokser og vokser og man kan godt forestille sig, at mange nyansatte på det nye sygehus vil bosætte sig i
Klarup hvilket vil øge behovet for offentlig transport - ligeledes vil det også være en fordel for
ansatte/studerende på AAU med denne forbindelse, så set med “miljø-brillerne” på vil det for mange familier
kunne spare en bil nr.2 i husstanden.

ID: 827
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

24. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
9. juli 2018 17:42:39

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 09-07-2018 17:43:00
Name: Iben Andersen
Address: Kærhavegårdvej 85
Postnr: 9270
By: Klrup
Tlf: 40168690   
Email: Iha@mail.tele.dk
Emne: Endestation klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Mener at det er absolut nødvendigt at endestationen bliver Klarup istedet for super sygehuset. Da utrolig mange
i Klarup arbejder på AAU og på sygehuset. Desuden er der massivt nybyggeri i dette område omkring Klarup !

ID: 828
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

25. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
9. juli 2018 17:52:17

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 09-07-2018 17:52:00
Name: Rune
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: 87ruso@gmail.com
Emne: Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Aalborg by udvikler sig meget i disse år og meget af denne udvikling sker mod øst. Denne udvikling påvirker
også Klarup og mange der skal arbejde på det nye sygehus søger naturligt mod byen, hvor flere allerede har
bosat sig. Derfor bør BRT ruten udvides så den også går til Klarup.

ID: 829
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

26. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
9. juli 2018 17:59:07

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 09-07-2018 17:59:00
Name: Merete Bøgh Kristensen
Address: Kærhavegårdvej 70
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf: 41606114   
Email: Meretebkristensen@hotmail.com
Emne: BRT til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Aalborg kommune ligger op til, at "BRT bliver et direkte link til midtbyen og resten af Nordjylland, et
alternativ til bilen og motorvejen.".
Ruten som den er lagt ud nu dækker kun et område, der allerede er kraftigt repræsenteret af bybusser, hvorfor
det må forventes, at BRT-ruten ikke vil medføre et markant fald i biltrafikken.
Det foreslås, at BRT-ruten udvides til at omfatte Klarup, som er Nordjyllands hurtigst voksende landsby.
- Et stort antal mennesker, som i dag er tvunget til at tage bilen, ville have et reelt alternativ.
- Den meget korte afstand fra supersygehuset til Klarup gør denne udvidelse billig i forhold til gevinsten.
- Det er ikke folk bosat i Aalborg, som mangler kollektiv trafik eller fylder på vejene. Derfor vil en BRT-rute,
der kun omfatter Aalborg ikke formindske trafikken i markant grad.
- Et stigende antal mennesker har droppet Aalborg midtby pga. forringelserne i parkeringsmuligheder. Med en
udvidelse af BRT til at omfatte Klarup vil skatteyderne herude også få mulighed for at arbejde i byen og nyde
midtbyens faciliteter på lige fod med andre.
- De mange sygehusansatte, som netop flytter til Klarup grundet afstanden til supersygehuset vil stor incitament
til at droppe bilen med en direkte BRT-linje til deres arbejde.

ID: 830
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
9. juli 2018 18:22:32

27. Indsigelse

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 09-07-2018 18:22:00
Name: Dennis Jensen
Address: Rågelejevej 1
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf:            
Email: djgnu@hotmail.com
Emne: BRT til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Aalborg kommune ligger op til, at "BRT bliver et direkte link til midtbyen og resten af Nordjylland, et
alternativ til bilen og motorvejen.".
Ruten som den er lagt ud nu dækker kun et område, der allerede er kraftigt repræsenteret af bybusser, hvorfor
det må forventes, at BRT-ruten ikke vil medføre et markant fald i biltrafikken.
Det foreslås, at BRT-ruten udvides til at omfatte Klarup, som er Nordjyllands hurtigst voksende landsby.
- Et stort antal mennesker, som i dag er tvunget til at tage bilen, ville have et reelt alternativ.
- Den meget korte afstand fra supersygehuset til Klarup gør denne udvidelse billig i forhold til gevinsten.
- Det er ikke folk bosat i Aalborg, som mangler kollektiv trafik eller fylder på vejene. Derfor vil en BRT-rute,
der kun omfatter Aalborg ikke formindske trafikken i markant grad.
- Et stigende antal mennesker har droppet Aalborg midtby pga. forringelserne i parkeringsmuligheder. Med en
udvidelse af BRT til at omfatte Klarup vil skatteyderne herude også få mulighed for at arbejde i byen og nyde
midtbyens faciliteter på lige fod med andre.
- De mange sygehusansatte, som netop flytter til Klarup grundet afstanden til supersygehuset vil stor incitament
til at droppe bilen med en direkte BRT-linje til deres arbejde.
Personligt ville jeg droppe bilen og tage BRT på arbejde, hvis den gik til Klarup. Og med en by i så voldsom
vækst som Klarup, så bliver vi flere og flere med samme behov. Med de nuværende busforbindelser, så tager
jeg fortsat bilen hver dag, ligesom langt flertallet i kvarteret.

ID: 831
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

28. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
9. juli 2018 18:28:58

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 09-07-2018 18:29:00
Name: Kate Jørgensen
Address:
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf:            
Email: Kkoe10@gmail.com
Emne: BTR 1-1-134
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Som jeg læser det skal BTR være et alternativ til at tage bilen, når man skal til Aalborg - eller som jeg arbejder i
Aalborg midtby. Pt er den kollektive trafik fra Klarup så ringe, at det ikke er et alternativ. Den rute som BTR
følger er i forvejen dækket ind med busruter, så jeg tror ikke at den vil ændre noget markant. Men en
forlængelse til Klarup (ca 4 km) ville give kollektiv trafik til et hastigt voksende område, som Klarup er. Det er
nærliggende, at byen vokser yderligere, når sygehuset tages i brug.

ID: 832
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

29. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
9. juli 2018 18:47:02

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 09-07-2018 18:47:00
Name: Kenneth
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: Kkalle1986@gmail.com
Emne: Brt til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det vil være godt, at overveje om Aalborgs BRT bør etableres helt til Klarup. På denne måde inddrager man et
samfund på næsten 6000 borgere.

ID: 833
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

30. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
9. juli 2018 18:52:53

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 09-07-2018 18:53:00
Name: Sarah
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: sarahboutrup@gmail.com
Emne: BRC til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det ville øge følelsen af borgerinddragelse at få BRC til Klarup og ikke kun ud til sygehuset. Klarup er en by i
rivende udvikling og det ville gøre det mere attraktivt at bo her, når det er let at komme til og fra
Aalborg/Klarup

ID: 834
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

31. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
9. juli 2018 19:20:00

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 09-07-2018 19:20:00
Name: Maiken Erouart
Address: Spartavej 7b
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf: 91549990   
Email: maikenerouart@gmail.com
Emne: BTR til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Som jeg læser det skal BTR være et alternativ til at tage bilen, når man skal til Aalborg, jeg arbejder på
sygehuset, det er for nuværende nærmest en umulighed at benytte kollektive trafik fra Klarup fordi det erså
ringe, at det ikke er et alternativ, hvis man har skiftende vagter. Den rute som BTR følger er i forvejen dækket
ind med busruter, så tænker ikke det gør den store forskel. Men en forlængelse til Klarup (ca 4 km) ville give
kollektiv trafik til et hastigt voksende område, som Klarup er. Det er nærliggende, at byen vokser yderligere,
når sygehuset tages i brug. Der er mange der netop som os har valgt at købe hus i netop klarup pga det
kommende sygehus er vores arbejdesplads og hvis vi havde linjen helt ud til Klarup ville vi helt sikkert lade
bilen stå og bruge det.

ID: 835
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

32. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
9. juli 2018 20:47:03

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 09-07-2018 20:47:00
Name: Birgitte gandil Skoda
Address: Romdrupvej 63b
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf: 29824969   
Email: Gandil2008@gmail.com
Emne: BRT til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Som det er skrevet mange gange, er jeg fuldstændig enig i, at bussen med stor fordel for mange mennesker og
for den kollektive trafik generelt bør fortsætte til Klarup.

ID: 836
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

33. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
9. juli 2018 21:23:29

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 09-07-2018 21:23:00
Name: Anders Bruun
Address:
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf:            
Email: Anders@bruuns.org
Emne: BRT til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vil skabe et reelt alternativ til bilen. Pt. tager det ca. 35 min. at komme fra Klarup til midtbyen med bus 2. Dette
endda på tidspunkter med lav trafikbelastning. Vil rigtig gerne benytte BRT bussen, men dette skal være uden
skift, hvilket den nuværende plan lægger op til. Givet den store udvikling i Klarup, og det endnu ubebyggede
areal mellem det nye sygehus og Klarup, vil det være oplagt, at forlænge BRT ruten de ekstra få km., således
denne går hele vejen til Klarup.

ID: 837
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

34. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
9. juli 2018 21:37:02

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 09-07-2018 21:37:00
Name: Jan Nielsen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: Thorsarem@icloud.com
Emne: BRT til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
God ide. Lad os få Klarup med. Det vil være en stor fordel for både Klarup og Aalborg at lade ruten gå videre
til Klarup. Jeg tror mange vil benytte denne mulighed i stedet for bilen.

ID: 838
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

35. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
9. juli 2018 23:26:25

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 09-07-2018 23:26:00
Name: Martin Ryge Reinholdt
Address: Kærhavegårdvej 81
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf: 25416651   
Email: Martin@ryges.dk
Emne: BRT til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
BRT til Klarup
Aalborg kommune ligger op til, at "BRT bliver et direkte link til midtbyen og resten af Nordjylland, et
alternativ til bilen og motorvejen.".
Ruten som den er lagt ud nu dækker kun et område, der allerede er kraftigt repræsenteret af bybusser, hvorfor
det må forventes, at BRT-ruten ikke vil medføre et markant fald i biltrafikken.
Det foreslås, at BRT-ruten udvides til at omfatte Klarup, som er Nordjyllands hurtigst voksende landsby.
- Et stort antal mennesker, som i dag er tvunget til at tage bilen, ville have et reelt alternativ.
- Den meget korte afstand fra supersygehuset til Klarup gør denne udvidelse billig i forhold til gevinsten.
- Det er ikke folk bosat i Aalborg, som mangler kollektiv trafik eller fylder på vejene. Derfor vil en BRT-rute,
der kun omfatter Aalborg ikke formindske trafikken i markant grad.
- Et stigende antal mennesker har droppet Aalborg midtby pga. forringelserne i parkeringsmuligheder. Med en
udvidelse af BRT til at omfatte Klarup vil skatteyderne herude også få mulighed for at arbejde i byen og nyde
midtbyens faciliteter på lige fod med andre.
- De mange sygehusansatte, som netop flytter til Klarup grundet afstanden til supersygehuset vil stor incitament
til at droppe bilen med en direkte BRT-linje til deres arbejde.
Personligt ville jeg droppe bilen og tage BRT på arbejde, hvis den gik til Klarup. Og med en by i så voldsom
vækst som Klarup, så bliver vi flere og flere med samme behov. Med de nuværende busforbindelser, så tager
jeg fortsat bilen hver dag, ligesom langt flertallet i kvarteret.
- Klarup er en ‘Børnefamilie by’ og det vil gavne byen at man som familie kan tage er andet transportmiddel
end bilen.

ID: 839
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

36. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
9. juli 2018 23:41:17

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 09-07-2018 23:41:00
Name: Heine
Address:
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf:            
Email: heinekold@gmail.com
Emne: BRT ruten
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Aalborg kommune ligger op til, at "BRT bliver et direkte link til midtbyen og resten af Nordjylland, et
alternativ til bilen og motorvejen.".
Det foreslås, at BRT-ruten udvides til at omfatte Klarup, som er Nordjyllands hurtigst voksende landsby.
- Et stort antal mennesker, som i dag er tvunget til at tage bilen, ville have et reelt alternativ.
- Den meget korte afstand fra supersygehuset til Klarup gør denne udvidelse billig i forhold til gevinsten.
- Det er ikke folk bosat i Aalborg, som mangler kollektiv trafik eller fylder på vejene. Derfor vil en BRT-rute,
der kun omfatter Aalborg ikke formindske trafikken i markant grad.
- De mange sygehusansatte, som netop flytter til Klarup grundet afstanden til supersygehuset vil stor incitament
til at droppe bilen med en direkte BRT-linje til deres arbejde.

ID: 840
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

37. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
9. juli 2018 23:43:51

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 09-07-2018 23:44:00
Name: Carina
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: carinaajensen@hotmail.com
Emne: Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Aalborg kommune ligger op til, at "BRT bliver et direkte link til midtbyen og resten af Nordjylland, et
alternativ til bilen og motorvejen.".
Ruten som den er lagt ud nu dækker kun et område, der allerede er kraftigt repræsenteret af bybusser, hvorfor
det må forventes, at BRT-ruten ikke vil medføre et markant fald i biltrafikken.
Det foreslås, at BRT-ruten udvides til at omfatte Klarup, som er Nordjyllands hurtigst voksende landsby.
- Et stort antal mennesker, som i dag er tvunget til at tage bilen, ville have et reelt alternativ.
- Den meget korte afstand fra supersygehuset til Klarup gør denne udvidelse billig i forhold til gevinsten.
- Det er ikke folk bosat i Aalborg, som mangler kollektiv trafik eller fylder på vejene. Derfor vil en BRT-rute,
der kun omfatter Aalborg ikke formindske trafikken i markant grad.
- Et stigende antal mennesker har droppet Aalborg midtby pga. forringelserne i parkeringsmuligheder. Med en
udvidelse af BRT til at omfatte Klarup vil skatteyderne herude også få mulighed for at arbejde i byen og nyde
midtbyens faciliteter på lige fod med andre.
- De mange sygehusansatte, som netop flytter til Klarup grundet afstanden til supersygehuset vil stor incitament
til at droppe bilen med en direkte BRT-linje til deres arbejde.
Personligt ville jeg droppe bilen og tage BRT på arbejde, hvis den gik til Klarup. Og med en by i så voldsom
vækst som Klarup, så bliver vi flere og flere med samme behov. Med de nuværende busforbindelser, så tager
jeg fortsat bilen hver dag, ligesom langt flertallet i kvarteret.

ID: 841
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
10. juli 2018 00:07:37

38. Indsigelse

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 10-07-2018 00:07:00
Name: Tina Mikkelsen
Address: Kærhavebakken 10
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf:            
Email: Tina@lato.dk
Emne: BRT til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Glimrende ide med den nye BRT rute. Jeg foreslår at ruten forlænges til Klarup. En by i rivende udvikling! Vi
mangler et godt og hurtigt alternativ til transport til og fra Aalborg. - Alt for mange tager i dag bilen.
Det var ærgerligt at Egnsplanvejen ikke blev videreført til Klarup!
Nu er der igen mulighed for at få Klarup ‘med’ - og jeg håber I politikere ikke forspilder den chance .

ID: 842
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

39. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
10. juli 2018 00:50:02

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 10-07-2018 00:50:00
Name: Marianne Thomsen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: Tueb1@hotmail.com
Emne: BRT ruten
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det ville være smart hvis BRT ruten kunne nå Klarup.

ID: 843
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

40. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
10. juli 2018 06:59:13

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 10-07-2018 06:59:00
Name: Laust Mellerup
Address: Skodsborgvej 97
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf:            
Email: guldbaek_2@hotmail.com
Emne: BRT rpute til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
eg foreslår, at BRT skal udvides til at inkludere Klarup, da den vil binde Klarup sammen med Aalborg, så vi
kan få flere folk over i den offenligetrafik og lade bilen stå der hjemme. Samt ville gøre transporten til det nye
sygehus nem og hurtigt.

ID: 844
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
10. juli 2018 07:17:06

41. Indsigelse

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 10-07-2018 07:17:00
Name: Jakob Adelhard
Address: Hornbækvej 72
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf: 26825786   
Email: jakobkristensen@mail.com
Emne: Udvidelse af BRT ruten til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det virker ulogisk at lade den nye BRT forbindelse stoppe ved NAU når en by som Klarup oplever så eksplosiv
vækst og udvikling. At forringe byens (Klarup) forbindelser ind mod Aalborg er direkte kontraproduktivt ift.
udviklingen.
Jeg foreslår derfor at BRT ruten forlænges så slutpunktet bliver enten Klarup eller Storvorde. Det vil sikre
byens vækst og fremdrift og samtidig øge værdien af kommunens kommende byggegrunde.

ID: 845
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

42. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
10. juli 2018 07:43:30

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 10-07-2018 07:43:00
Name: Kirsten Plough
Address: Stærevej 4
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf: 22788492   
Email: Plough@hotmail.dk
Emne: Udvidelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Ser gerne, at ruten kommer til Klarup

ID: 846
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

43. Indsigelse
Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 10-07-2018 08:16:00
Name: Birthe kaldsen
Address: Olymposvej 44
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf: 29606664
Email: Birthekaldsen@gmail.com
Emne: Brt ruten
Kategori: Kommentar
Kommentar:

Det foreslås, at BRT-ruten udvides til at omfatte Klarup, som er Nordjyllands hurtigst voksende landsby.
- Et stort antal mennesker, som i dag er tvunget til at tage bilen, ville have et reelt alternativ.
- Den meget korte afstand fra supersygehuset til Klarup gør denne udvidelse billig i forhold til gevinsten.
- Det er ikke folk bosat i Aalborg, som mangler kollektiv trafik eller fylder på vejene. Derfor vil en BRT-rute,
der kun omfatter Aalborg ikke formindske trafikken i markant grad.
- Et stigende antal mennesker har droppet Aalborg midtby pga. forringelserne i parkeringsmuligheder. Med en
udvidelse af BRT til at omfatte Klarup vil skatteyderne herude også få mulighed for at arbejde i byen og nyde
midtbyens faciliteter på lige fod med andre.
- De mange sygehusansatte, som netop flytter til Klarup grundet afstanden til supersygehuset vil stor incitament
til at droppe bilen med en direkte BRT-linje til deres arbejde.

ID: 847
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
10. juli 2018 09:45:39

44. Indsigelse

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 10-07-2018 09:46:00
Name: Søren Jensen
Address: Skodsborgvej 17
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf: 28152055   
Email: sorenavjensen@gmail.com
Emne: Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Efter som BRT skulle kunne være en erstatning for brugen af bil, skal ruten forlænges ud til Klarup. Så kan den
benyttes til arbejde eller uddannelse.

ID: 848
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
10. juli 2018 10:19:13

45. Indsigelse

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 10-07-2018 10:19:00
Name: Merete Carlsen
Address:
Postnr:
By:
Tlf: 20927208   
Email: nuckicarlsen@gmail.com
Emne: BRT trace
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hvis man ønsker at satse både på Klarup og Storvorde i byens udvikling, var det fremsynet at lade dette trace
køre til Storvorde...Allerede idag er der jo flere der tager offentlig transport til byen,som vil stige markant med
denne udvidede service dette trace kan give
Brugeren er kommet til kontaktformularen fra denne side:

ID: 849
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

46. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
10. juli 2018 15:33:01

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 10-07-2018 15:33:00
Name: Morten Lund Jensen
Address: Klarup Kirkevej 38
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf: 27137884   
Email: Mlj83@hotmail.com
Emne: Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg ser gerne at forbindelsen udvides til at omfatte Klarup. Med sådan sådan et alternativ til bilen vil jeg med
garanti lade bilen stå i carporten når jeg skal mod midtbyen eller andre lokationer på ruten.

ID: 850
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

47. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
10. juli 2018 16:06:48

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 10-07-2018 16:07:00
Name: Helle
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: Hep@ucn.dk
Emne: BRT rute bør gå til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Klarup er en afde hurtigst voksende byer i Aalborg kommune, så flere vil vælge offentlig trafik til, hvis den er
effektiv. Det bliver den med BRT. Mvh Helle

ID: 851
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
10. juli 2018 17:58:49

48. Indsigelse

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 10-07-2018 17:59:00
Name: Per Larsen
Address: Olymposvej 48
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf: 20937(67   
Email: Pbl@klarupnet.dk
Emne: BRT bus
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Stop nu jeres nærighed, Klarup skal da have BRT bussen når den skal køre så langt. Klarup bliver større og
større og skal da have stoppested til den så vi slipper for at skulle køre en time før for at finde en P-plads, inde i
det nye cirkus i midtbyen.

ID: 852
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

49. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
11. juli 2018 06:04:02

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 11-07-2018 06:04:00
Name: Louise Oxvig
Address: Snekkerstenvej 91
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf: 28291186   
Email: loxvig@gmail.com
Emne: BRT til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Forlæng BRT-ruten med de få kilometer, der er mellem supersygehuset og Klarup. Det vil være en kæmpe
gevinst for Klarup, for Aalborg, for borgerne og ikke mindst for miljøet. Mange personer tilknyttet det nye
sygehus vil sandsynligvis bosætte sig i Klarup og vil nemt og hurtigt komme på arbejde. Klarupborgere der skal
til Aalborg City eller vestbyen vil kunne lade bilen stå og spare byen for meget trafik, miljøet for forurening og
sig selv for tid. Det er en win win.

ID: 853
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

50. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
15. juli 2018 19:55:36

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 15-07-2018 19:56:00
Name: Mads Nygaard
Address:
Postnr:
By: Klarup
Tlf:            
Email: mads.nygaard@gmail.com
Emne: BRT til Klaruo
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Forlæng meget gerne ruten til Klarup

ID: 854
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

51. Indsigelse
Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
16. juli 2018 12:14:16

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 16-07-2018 12:14:00
Name: Anita Hansen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: anitahansen@klarupnet.dk
Emne: brt til klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Selvfølgelig skal brt linien til Klarup, virkelig god mulighed for at få mange flere til at benytte offentlig
transport. Især i en by som klarup, der kun bliver større og større.

ID: 855
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

52. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
20. juli 2018 19:07:00

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 20-07-2018 19:07:00
Name: Benjamin Watts
Address:
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf:            
Email: Bdjwatts@yahoo.dk
Emne: BRT til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
BRT til klarup...så sparer vi bil nr 2

ID: 856
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

53. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
20. juli 2018 23:26:13

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 20-07-2018 23:26:00
Name: Leif Midtgaard
Address: Lektorvej 85
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 23868985   
Email: bifrostt@stofanet.dk
Emne: J.F. Kennedys plads
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hvis befolkningen skal inddrages i debatten om pladsen og den +Bus bygning ,som skal bygges til det formål,
behøves der mange flere og bedre illustrationer,set fra alle vinkler og med diverse nærbilleder af udvalgte
områder på pladsen....At forvente en ordenlig og inddragende debat, ud fra de få billeder vist i Nordjyske d. 207-2018 er useriøst....Håber at vi får mere information! Og ikke alle holder jo Nordjyske,så hvad med nogle
flere illustrationer,også af andre vigtige byområder ? I kunne jo vise dem på jeres nye +BUS hjemmeside, og
henvise intereserede borgere til at studere dem der....

ID: 857
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

54. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
21. juli 2018 10:45:49

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 21-07-2018 10:46:00
Name: H. Pedersen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: Hansevaldpedersen@gmail.com
Emne: Aalborg skal være en af landets førende cykelkommuner
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi er bekymret for at Aalborg Kommune vil lukke Vonsyldsgade,Heilskovsgade,Petersborgvej, Karnersvej mv.
Idet at det vil medføre alt trafik fra disse gader skal krydse Riishøjsvej som skærer gemmen gaderne samt alt
trafik så skal ad Bernstorffsgade hvor der også er mange cyklister fra Eternitten..
Risshøjsvej, Samsøbakken og nu også Bernstorffsgade efter eternitten er blevet bebygget er Aalborgs store
cykelveje fra midtbyen og vestbyen til universitetet og et kommende hospital til Aalborg Øst, da cyklisterne
vælger anden rute end Sohngårdsholmsvej da den er for stejl.
Beslutningen om at lukke disse gader det vil være med til at skabe megen utryghed for cyklisterne da det vil
medføre flere bilister for cyklisterne, og det viser jeres undersøgelser at det er det som gør cyklisterne mest
utrygge.
Som situationen er nu, er det allerede næsten umuligt at krydse Riishøjsvej der skærer igennem ovennævnte
gader pga. alle cyklisterne i myldretiden.
Lukningen af gaderne vil skabe mere utryghed hos cyklisterne. Og mere frustration og bekymringer hos
beboerne i disse områder.
Vi forventer at i sætter Cyklisternes sikkerhed som højeste prioritet, fremfor at prioritere en busbane.

ID: 858
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

55. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
25. juli 2018 23:42:53

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 25-07-2018 23:43:00
Name: Kaj A. Jørgensen
Address: Tranevej 48
Postnr: 9310
By: Vodskov
Tlf: 29133611   
Email: kaj@inetdata.dk
Emne: +Bus-forslaget vedr. Vestbyen
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Aalborg Kommunes ambitiøse projekt +Bus er i høring hen over sommeren, og det begynder at gå op for
borgerne, at mange elementer i forslaget vil få betydelige indvirkninger på godt og ondt. Det blev fremhævet på
borgermødet i Haraldslund 27. juni. Strækningen ad Kastetvej og ind til centrum vil blive ændret markant, for at
gøre plads til separat midtertracé og tilhørende stoppesteder. Flere delstrækninger vil blive ensrettet, nogle veje
lukket, parkeringspladser vil blive sløjfet og der bliver længere mellem stoppestederne. Forståeligt, hvis mange
med god grund vil protestere.
Hvad er den dybere begrundelse for disse tiltag, der nærmest bliver præsenteret som et ultimatum? Er det i den
grad nødvendigt? Hvilke konkrete tal underbygger behovene? Der findes naturligvis alternative muligheder! Så,
hvorfor er sådanne løsningsmuligheder ikke udarbejdet og præsenteret? Hvordan kan borgerne vælge, når ingen
andre muligheder foreligger? +Bus har karakter af et præstigeprojekt med fine planer, men er der hold i dem?
Hovedargumentet er tilsyneladende, at +Bussen skal have sikret en fremkommelighed ind mod centrum. Det
synes at være en meget tynd begrundelse for så voldsomme indgreb. At placere +Bussen på denne rute er i
orden men det er jo ude af proportioner i forhold til strækningen fra Kennedy centret mod øst, hvor der vil være
mange flere passagerer og serviceniveauet derfor må være højere.
Undgå derfor det separate midtertracé og gør de eksisterende stoppesteder i siderne bedre og sikrere.
Fremkommeligheden på denne strækning kan sagtens reguleres med nye elektroniske løsninger i busser og
signaler. Dette vil vel under alle omstændigheder være nødvendigt ved Borgergade–Vesterbro krydset.
Der er afgjort behov for at nytænke løsningerne på Vestby linjeføringen. Borgerne har krav på at se alternative
løsninger, så man kan sammenligne og undgå unødvendige eller uhensigtsmæssige løsninger.

ID: 859
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

56. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
29. juli 2018 17:14:57

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 29-07-2018 17:15:00
Name: Anders Bystrup
Address: Læsøgade 20 3TV
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 23831935   
Email: anders@redakula.net
Emne: Plus bus
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Drop da dette eklatante spild af penge!
Aalborg er allerede ved at være et helvede at køre og parkere i og de store gener dette kommer til at skabe vil
kun forstærke dette.
Områder som vestbyen der allerede er trafik og parkeringskaos bliver et helvede med så stor negativ
indvirkning fra disse planer.
De luftige beregninger med hvor mange der dropper bilen er ren fiktion.
Hvis man ikke skal fra til to punkter på hovedruten tager det jo timer at komme frem.
Tværtimod driver i de resourcestærke beboere væk fra de berørte områder.
I sidste ende vil dette projekt kun gøre byen fattigere da det kun er borgerne til at betale. De fleste bybusser
kører jo også nu næsten tomme rundt på nær nogle korte tidsrum i myldretiden - hvor er miljøprofilen i at nu
køre endnu større busser rundt til stor gene for trafikken?
Typisk betyder det jo samtidigt at bus dækningen i de omkringliggende områder forværres hvorfor folk der ikke
bor op af +bus ruten nok oplever en forringelse.
Brug da pengene på at udbygge veje, etablere parkering og forbedre fremkommeligheden i byen! Det vil være
til fordel for både brugerne af bybusserne og billisterne da alle kommer hurtigere frem.

ID: 860
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

57. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
30. juli 2018 09:18:40

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 30-07-2018 09:19:00
Name: T.Pedersen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: tenna.pedersen@gmail.com
Emne: Lukning af Vonsyldsgade, Heilskovsgade, Petersborgsvej, Karnersvej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Når veje lukkes for gennemkørende trafik, flyttes trafikken som oftest blot til "genboens" vej. som i dette
tilfælde er Bernstorffsgade, og det er ud fra en overordnet betragtning ikke hensigtsmæssigt.
Bernstorffsgade er allerede belastet af at der meget gennemkørende trafik med høj hastighed, herunder både
tunge køretøjer, billister og cyklister, pga. det etableret trafikkryds ved eternitten på Sohngårdsholmsvej hvilket
øger utryghden ifht. cyklisterne og de mange familier med små børn som bor i villakvarteret.
I nævner selv inde på jeres hjemmeside at:
At flytte trafikken fra en villavej er desuden forbundet med en række problemstillinger:
Forbud mod gennemkørsel: Et gennemkørselsforbud kan etableres ved skiltning, men erfaringerne viser, at
skiltningen reelt ikke respekteres. For Nordjyllands Politi er det i praksis vanskeligt at håndhæve skiltningen,
hvorfor skiltning ikke er hensigtsmæssig.
Fysisk vejlukning: For at etablere en fysisk vejlukning med kantsten skal der være areal til at
renovationsvæsenet mv. kan vende for enden af vejen. Vendepladsen fylder mere end den almindelige vej,
hvorfor der må inddrages areal hertil. Dette areal vil typisk tages fra grundejerne i enden af vejen. Det er
samtidig dyrt at etablere vendepladsen.
Det er Bekymrende at Bernstorffsgade skal have yderligere trafik end den allerede har, idet vejen ikke egner sig
til en gennemkørselgade idet det er et villakvarter med mange etableret børnefamilier med små børn, mange
cyklister og beboernes parkerede biler, da der pga. de smalle grundudstykninger ikke er plads til parkering på
grunden.

ID: 861
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

58. Indsigelse
Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
30. juli 2018 13:58:08

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 30-07-2018 13:58:00
Name: Rasmus Valbjørn
Address: Platanvej 20
Postnr:
By:
Tlf:
Email: rasmusvalbjoern@hasseris.dk
Emne: BUS RAPID TRANSIT
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Bus Rapid Transit.
Det er meget tiltalende, at Byrådet vil høre borgernes mening om BRT.
Men man kan måske undrer sig over, hvor andre større byer som Aarhus anlægger letbane, Odense planlægger
et letbane. Over hele Europa anlægger byer, der kan sammenlignes med Aalborg letbaner. Men Aalborg
foretrækker busser.
Den planlagte BRT forringer mulighederne for andre køretøjer i at komme ind til Centrum.
F. e. s. skal der etableres en busgrav på Kastetvej under jernbanebroen, hvilket betyder at andre trafikanter skal
køre af Strandvejen for komme ind til Centrum.
Aalborg har endda starten til en letbane, godsbanen til Aalborg Øst. Det hævdes at godsbanen til Aalborg Øst
går uden de store boligområder, men langt de flest passager er mellem Busterminalen og Universitetet.
Det opleves at flere busser om morgenen kører fra Busterminalen uden at stoppe gennem boligområderne, fordi
busserne er fyldte fra Busterminalen. Det lidt tosset at køre med fyldte busser fra Busterminalen til Universitetet
uden stop gennem boligområderne, når der går en eksisterende jernbane næsten direkte mellem Busterminalen
og Universitetet og senere det kommende Universitetshospital.
Selvom det ikke er de store boligområder en sådan letbane kører igennem kunne der oprettes standsningssteder i
Kærby, Gug ved Kærholt, der bl.a. kunne dække Gug skole og Visse, i Lundegårde, der kunne dække det hastig
voksende boligområde i Gug Alper, og endvidere ved Gistrup.
For at kunne betjene det kommende Universitetshospital og Universitetet bør der anlægges et stikspor fra
godsbanen lige vest for Hadsund Landevej gennem Hospitalsområdet og videre til Universitetet.
En grund mere til at anlægge en letbane på godsbanen til Aalborg Øst måske kan den finansieres b. a. ved
tilskud fra Staten. Aarhus Letbane får 930 mio. fra Staten. Den kommende letbane i Odense får 1,1 mia. i
tilskud fra Staten. Bus Rapid Transit i Aalborg får kun 250 mio. i tilskud fra Staten.
Der skal naturligvis være en busrute som den planlagte BRT- rute men ikke en rute der giver så mange
problemer for den anden trafik. En rute med materiel som nu.
Også gerne en forandring af Kennedys Plads som foreslået i BRT- planen.
ID: 862
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Dkplan automailer
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
30. juli 2018 15:07:04

59. Indsigelse

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.

Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 30-07-2018 15:07:00
Name: Dorte
Address:
Postnr:
By:
Tlf:            
Email: dca9000@gmail.com
Emne: Ensretning af Kastetvej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vil gerne foreslå, at hvis Kastetvej skal ensrettet vestgående, at Peder Skrams Gade bliver ensrettet østgående på den måde fordeles trafikpresset, som i forvejen er stort på Peder Skrams Gade

ID: 863
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

60. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
3. august 2018 09:06
Esben Obeling
VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
2018864 - Læserbrev i anledning af den offentlige høring om BRT banen.docx

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 02-08-2018 12:08:00
Name: Torben Andersen
Address: Borupsalle 1B
Postnr: 9530
By: Støvring
Tlf: 98371853
Email: t.leenhart@gmail.com
Emne: S-bane i stedet for BRT inde i Aalborg
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 864
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Aalborgs BRT bus bør stoppes.
Kommunalpolitikerne i Aalborg kan ikke slippe deres drøm om en letbane. Som bekendt kunne de ikke rejse
kapitalen til den voldsomt dyre bane. De vil nu etablere en bus løsning, som er væsentlig billigere. De
satser på en såkaldt BRT bus. Det er en meget stor bus på gummihjul. Bustypen er så stor, at den skal have
dispensation for at køre i blandet trafik.
Bortset fra prisen, har BRT bus løsningen de samme ulemper som letbanen. Der er simpelthen ikke plads til
så stor en bus i Aalborgs smalle gader. Desuden kan chaufføren umuligt styre så lang en bus i den tætte
bytrafik, på en sikker måde.
Trafikken i Aalborgs gader er steget meget i de seneste år. Forskerne er desuden enige om, at
trafiktætheden vil stige endnu mere i fremtiden. Derfor er tanken om, at etablere busbaner og i andre
tilfælde ensrette trafikken, helt forkert. Alle de anlægsarbejder som politikerne foreslår, skal jo anlægges
på den plads som de individuelle trafikanter skulle benytte.
Løsninger er en Nordjysk S-bane. Siden august 2018 har Nordjyske Jernbaner haft stor succes ned Stogsdrift fra Skagen og Hirtshals i Nord til Skørping i Syd. Denne succes kan udbygges ved at benytte
Grønlandsbanen. En lille forlængelse af banen fra Gistrup langs Hadsund Landevej og videre langs
Universitetsboulevarden frem til Gigantium (ca. 4 km), vil gøre det muligt for de mange mennesker der har
ærinde i Aalborg Øst, at komme direkte frem med S-tog. Afstanden fra S-toget´s stoppested ved Hadsund
Landevej til Hospitalets hoveddør bliver samme afstand som den de har i Skejby til letbanen i Århus. Det er
lidt længere end den afstand der er til BRT bussens planlagte stoppested. Det stoppested er designet på
vest siden af den kommende P-plads.
Der bor mange i nærheden af J.F. Kennedys plads, som har ærinde i Aalborg Øst. Dertil kommer alle de
mennesker, som ankommer til pladsen med bus, rutebil eller tog og skal videre til Aalborg Øst.
Passagergrundlaget til S-toget fra midtbyen og frem til Aalborg Øst er således meget stort.
Selvfølgelig skal der fortsat køre almindelige busser i den rute der er tiltænkt BRT bussen. Aalborgs borgere,
inde i byen, lades ikke i stikken.
Der er hastigheds begrænsning på Grønlandsbanen, alligevel kan S-toget være fremme på samme tid som
en BRT bussen, som har mange stoppesteder. Endelig kan de niveau overskæringer der er årsag til
hastighedsbegrænsningen jo ombygges. Så kan S-toget sætte farten op.
Jeg begriber ikke hvorfor Regeringen og Region Nordjylland har valgt, at støtte BRT løsningen økonomisk.
BRT bussen betjener jo kun dem der bor i Aalborg langs den planlagte rute. Eller de der på anden vis har
bragt sig hen til ruten. Tilmed tvinges alle, fra oplandet, til at skifte til en BRT bus ved J.F. Kennedys Plads.
Også vore gangbesværede medborgere.
En Nordjysk S-bane kan betjene alle de bysamfund, der er beliggende langs den eksisterende længdebane.
Passagergrundlaget bliver derfor enormt stort. Et S-tog vil helt sikkert friste mange pendlere til at lade
bilen blive hjemme. Derved lettes trafikpresset på indfaldsvejene ind til Aalborg. Når privatbilen forbliver
hjemme, lettes presset samtidigt på byens P-pladser. Det er således rigtig mange Nordjyder, der vil have
glæde af en S-togs løsning, frem for en BRT bus inde i Aalborg.

På den baggrund vil jeg opfordre til, at der arbejdes for en Nordjysk S-bane, frem for en Aalborgensisk BRT
bus.
Lokalplanen for BRT banen er netop nu i offentlig høring. Indsigelser mod den skal sendes til: BRTSekretariatet, inden den.31. august 2018

Hilsen
Torben Andersen
Borupsalle 1B
9530 Støvring

61. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
3. august 2018 08:29
Esben Obeling
VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 02-08-2018 15:22:00
Name: B52/Aalborg Fodbold Club
Address: Scoresbysundvej 5
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 24948224
Email: presse@b52.dk
Emne: Delstrækning I, Bertil Ohlins Vej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Fodboldklubben B52/AFC på Scoresbysundvej har med interesse læst planforslaget. Det er spændende også for os,
at en højt prioriteret buslinie får stoppested i umiddelbar forbindelse til vores anlæg. Vi vil gerne gøre opmærksom
på, at der skal sikres adgang til vores anlæg - også med tanke på banernes fremtidige udformning - i forbindelse
med såvel stoppestedet Pendlerpladsen som eventuel anlæg af vej og parkeringsplads over klubbens nuværende
parkeringsplads og den tidligere materielgård på Scoresbysundvej.
ID: 865
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

62. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
6. august 2018 08:56
Esben Obeling
VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 04-08-2018 13:16:00
Name: Brian
Address: Tambosundvej 39 stth
Postnr: 9220
By: Aalborg Øst
Tlf: sms 61408280
Email: brianrap@stofanet.dk
Emne: BRT (delstrækning J) Selma Lagerløfs Vej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
MIn mening at busstoppested bør flytte fra UCN til AAU busterminalen område stede for UCN stede fordi hvorfor
folk "tving" går eller løber hen til AAU busterminalen og skift bus.
Husk på at UCN er ikke først prioritere pga. hensyn de er på skolen, dem er jeg ligeglade med.. Jeg tænke på at god
forbindelse skifte bus og +bus, dem mener jeg alle bør fokus hvordan løse med god forbindelse stede for.
Jeg håber de støtte min forslag i busstoppested i AAU busterminalen.
Evt jeg foreslår at ingen busstoppested i John Kennedy plads, hvad siger folk, sikker på folk vred, Samme måde i
AAU busterminalen.
ID: 866
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

63. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
6. august 2018 08:57
Esben Obeling
VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 05-08-2018 07:15:00
Name: Iben Konnerup
Address:
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf:
Email: ibenkonnerup@gmail.com
Emne: BRT til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
BRT bør gå helt til Klarup. Klarup er i stort vækst, og derfor vil det være fantastisk, hvis busserne kommer til at gå
helt til Klarup.
ID: 867
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

64. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
6. august 2018 15:33
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 06-08-2018 15:33:00
Name: Belinda Wilquin
Address: Sneppevej 9
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf:
Email: Bwilquin@godmail.dk
Emne: Letbane til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg bruger tit oflig transport med mine dagplejebørn , så vi kan komme på tur.
Men med bus tager det langtid , så en letbane vil gøre det nemmere Tit kan vi ikke komme med hjem da der ikke er
plads til os?
ID: 868
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

65. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
6. august 2018 15:58
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 06-08-2018 15:58:00
Name: Julie Nedergaard
Address: Novembervej 5
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf:
Email: jb.nedergaard@gmail.com
Emne: BRT Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Aalborg Kommune udstøder byggegrunde i Klarup og har en plan for udvikling af byen, derfor vil det være en
kæmpe gevinst for Klarup, hvis BRT-banen også omfatter byen.
ID: 869
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

66. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
6. august 2018 17:18
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 06-08-2018 17:18:00
Name: Kenneth askov
Address: Postvej 3b
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf:
Email: Kaskov83@outlook.dk
Emne: BRT til klarup/storvorde
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg synes man burde forlænge linjen til klarup/storvorde
-meget nemmere at tage offentlig transport til centrum
-mange personer med daglig gang på det nye sygehus vil sandsynligvis bosætte sig i klarup/storvorde og vil have
glæde af at kunne tage BRT på arbejde hver dag.
ID: 870
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

67. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
6. august 2018 20:29
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 06-08-2018 20:29:00
Name: Anita
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: Anita.daugaard@gmail.com
Emne: BRT til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Med BRT fra/til Klarup bliver det langt mere attraktivt at benytte den kollektive trafik - med den nuværende
busforbindelse tager det rigtig lang tid at komme til Aalborg.
Dertil bliver Klarup mere attraktiv som bosætningsby for de mange ansatte på det nye supersygehus - og der skal jo
være nogle købere til de mange grunde, der udstykkes i Klarup.
ID: 871
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

68. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
6. august 2018 21:26
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 06-08-2018 21:26:00
Name: Asger Milborg
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: Milborg@mail.dk
Emne: BRT ruten bør gå til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det ville være helt naturligt, at lade BRT ruten starte/slutte i Klarup. Klarup er en af kommunens største byer med
stort behov for kollektiv transport og behovet er stærkt stigende de kommende år.
ID: 872
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

69. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
6. august 2018 23:40
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 06-08-2018 23:40:00
Name: Line
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: Linesblarsen@icloud.com
Emne: BRT til Klarup mv
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg synes det ville være ærgeligt ikke at lade den omtalte rute køre til Klarup og Storvorde. Pt tager det næsten en
time at komme til midtbyen med bussen pga. Mange stop. Begge byer er i rivende udvikling når man ser på
indbyggertallene.
ID: 873
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

70. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
7. august 2018 06:46
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 07-08-2018 06:46:00
Name: Tine
Address: Kærløbervej 1
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf: 28689020
Email: Tine.toerning@gmail.com
Emne: BRT til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg synes det vil være en god ide, hvis BRT kommer hele vejen til Klarup fremfor at stoppe ved sygehuset. Vi er
mange borgere i og omkring Klarup, som dagligt vil gøre brug af tjenesten. Det vil mindske bilerne på vejene,
mindske trafikken, CO2 og forureningen.
ID: 874
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

71. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
7. august 2018 07:05
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 07-08-2018 07:05:00
Name: Rasmus
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: Ras.angelou@gmail.com
Emne: BRT
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Selvfølgelig skal den gå til Klarup og Storvorde.
ID: 875
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

72. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
9. august 2018 17:45
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 09-08-2018 17:45:00
Name: Majken Pohl
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: Majkenjakob@gmail.com
Emne: BTR til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
BTR bør føres til Klarup da vi er en by i stor vækst og her bor allerede mange som arbejder/studerer i Aalborg, en gid
forbindelse vil gøre hverdagen lettere fir mange og samtidig gøre det mere attraktivt at flytte til området.
ID: 876
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

73. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
13. august 2018 19:09
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 13-08-2018 19:09:00
Name: Heidi Langergaard Kroer
Address: Hørsholmvej 2
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf:
Email: hl@sports-group.dk
Emne: BRT til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Klarup er en by i rivende udvikling og med det nye supersygehus i baghaven burde det være helt oplagt at ruten
kommer til Klarup. Det vil helt klart være et stort plus for nuværende indbyggere samt kommende tilflyttere.
ID: 877
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

74. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
15. august 2018 09:55
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 15-08-2018 09:55:00
Name: Aalborg Universtitet, Campus Service
Address: Myrdalsstræde 268
Postnr: 9220
By: Aalborg Ø
Tlf: 29131214
Email: pa@adm.aau.dk
Emne: AAU´s kommentarer til kommunens Forslag til Lokalplan 1-1-134 for BRT tracé:
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Att: Aalborg Kommune,
Plan og Udvikling
Hermed AAU´s kommentarer til kommunens Forslag til Lokalplan 1-1-134 for BRT tracé:
ad s. 21: Stationer
På dialogmøde den 2. maj 2018 hos Aalborg Kommune om status på BRT og supercykelsti fremførte AAU
nedenstående ønsker om navngivning på stoppesteder og AAK svarede at nævnte stoppestedsnavne i
planprocessen er at betragte som arbejdstitler.
Efter idriftssættelse af BRT er det vigtigt for Aalborg Universitet, at nye besøgende på AAU ved benyttelse af BRT kan
orientere sig optimalt. AAU skal derfor igen fremføre:
•
”Pontoppidanstræde” ønskes benævnt: AAU/Pontoppidanstræde
•
”Universitetet” ønskes benævnt: AAU/Fibigerstræde
•
”Campus Forum” ønske benævnt: AAU/Fredrik Bajers Vej
ad s. 160 + 163 – Delstrækning J
På side 163 nævnes at cykelstiforbindelsen forløber langs BRT tracéet…, hvilket dog ikke ses af lokalplanens
principsnit for forløbet s. 160 med en breddeprofil på 13,5 m.
Universitetsområdet planlægges således med det smalleste og eneste forløb i projektet uden cykelsti iflg. tværsnit
principper s. 180.
Det ville give god mening om den planlagte ”Supercykelsti” var integreret i lokalplanens BRT tracé gennem
`delstrækning J´: Universitetsområdet.
ad s. 162 + 165: Delstrækning J - Anden planlægning og Anden lovgivning På side 162 anføres: ”Formålet med dette
afsnit er at give det bedst mulige grundlag for at vurdere planen i en større sammenhæng”.
I begge afsnit ville det være relevant, at BRT tracéet ses i forhold til den verserende planlægning for ”Supercykelsti”
og at en samlet løsning vurderes i relation til Trafiklovgivningen.
Med venlig hilsen

Per Alstrup
Planlægger, cand. arch.
Campus Service
Myrdalsstræde 268
DK-9220 Aalborg Ø
Phone: (+45) 9940 7934, (+45) 2913 1214
E-mail: pa@adm.aau.dk

ID: 878
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

75. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
18. august 2018 12:52
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 18-08-2018 12:52:00
Name: T.Pedersen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: tenna.pedersen@gmail.com
Emne: Hvordan cykelpendleruten i Aalborg bliver påvirket mangler i jeres planforslag
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hvordan cykelpendleruten i Aalborg bliver påvirket af de trafikale ændringer mangler i jeres planforslag!
ID: 879
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

76. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
20. august 2018 15:24
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 20-08-2018 15:24:00
Name: Kaj A. Jørgensen
Address: Tranevej 48
Postnr: 9310
By: Vodskov
Tlf: 29133611
Email: kaj@inetdata.dk
Emne: Nej til +Bus i midtbyen – lav et net af eldrevne busser
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Aalborg bør helt sikkert have en hurtig rute mellem centrum og ud mod universitets- og sygehusområdet. Men
tanken med det nye præstigeprojekt +Bus er at lede meget store busser ind gennem midtbyen ad Boulevarden.
Hvad er de saglige begrundelser for det? Hvorfor skal Midtbyen unødigt belastes med tunge busser, der støjer og
oser? Skal midtbyen ikke netop være miljøvenlig og prioritere de bløde trafikanter?
Trafikken i midtbyen har i en del perioder nået mætning, og her vil man så øge belastningen betydeligt ved at føre
en stor trafikandel ind gennem midtbyen, herunder en del fra vestbyen. Hvis man virkelig ønsker at tilgodese de
trafikanter, der skal videre ud østpå, så er det jo bemærkelsesværdigt, at der ikke er en eneste buslinje i en oplagt
rute via Kong Christians Allé, Østre Allé og busvejen ind til busstationen ved Kennedy-centret, det definerede
knudepunkt for tog, nærbane, rutebiler, busser og cyklister. En alternativ rute kunne være langs fjorden.
Man vil tillige lave store anlægsforandringer i midtbyen med gadelukning, fjernelse af parkeringspladser, ensretning
af trafikken flere steder, større afstand mellem stoppesteder, mv. Forskønnelse af Boulevarden er i orden men
nogle ændringer fremføres med den begrundelse at sikre fremkommelighed for kørsel frem til Kennedy-centret. Et
tyndt argument på denne strækning, og det harmonerer ikke med de generelle målsætninger for midtbyen om godt
miljø. Der findes jo flere metoder til at minimere tidstab og hvor mange sekunder er det værd at vinde ved det? God
sammenhæng mellem transportformerne er vigtigere for brugerne, der i stort tal benytter sig af app’en Rejseplanen,
hvor det jo er nem muligt for at få overblik.
Nye og kommende eldrevne køretøjer (elcykler, scootere, biler, busser, m.fl.) vil give mulighed for at løse behovet i
midtbyen på andre og bedre måder, lydsvage og rene. Et rutenet af elbusser i forskellige størrelser vil være yderst
velegnet til midtbyen. De kan blande sig sikkert med anden trafik og vil kunne betjene midtbyens brugere helt ideelt.
Flere deleøkonomiske løsninger vil komme, men en særlig vigtig udvikling viser tillige, at førerløse busser snart kan
køre ad forud fastlagte ruter (jf. det kommende forsøg på en sti i Aalborg Øst).
Stop derfor de kortsigtede løsninger og undgå at begå de fejl, der er på +Bus tegnebrættet nu. Hav mod til at finde
nye og bedre løsninger.

ID: 881
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

77. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
21. august 2018 10:57
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 21-08-2018 10:57:00
Name: Maren Moltsen
Address:
Postnr:
By:
Tlf: 40921578
Email: marenmoltsen@gmail.com
Emne: +bus til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Ruten bør forlænges så Klarup er med. Hver morgen kører bilerne nærmest i kortege ud af Klarup og ind til Aalborg,
og retur igen om eftermiddagen, med folk der skal til og fra arbejde. I langt de fleste biler sidder der kun en person.
Med +bussen ville der være et reelt alternativ til bilen, og vi ville få færre biler på vejene, samt en aflastning af
parkeringsudfordringerne i Aalborg.
ID: 882
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

78. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
21. august 2018 18:52
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 21-08-2018 18:52:00
Name: John Aarestrup Carlsen
Address: Riishøjsvej 120
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 25145511
Email: johnac@mail.dk
Emne: Indsigelse mod Lokalplan 1-1-134 BRT Tracé
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelse mod Lokalplan 1-1-134 BRT tracé, Aalborg:
BRT projektet, Østbyen, langs Sohngårdsholmsvej vil medføre betydelig øgede trafikale problemer i det
bagvedliggende villakvarter - i særdeleshed på strækningen Bernstorffsgade fra lyskryds Sohngårdsholmsvej og
videre ad Riishøjsvej til runddelen ved Petersborgvej. Dette vil være til stor gene både forurenings- støj- og ikke
mindst sikkerhedsmæssigt for beboere og bløde trafikanter, herunder talrige cyklister, der benytter ”Archimedes”
cykelruten langs Riishøjsvej til Aalborg Universitet.
Beboere langs både Bernstorffsgade og Riishøjsvej udgøres efterhånden af mange børnefamilier, da et
generationsskifte har fundet sted i kvarteret. Vores genbo på Riishøjsvej f.eks. er en dagplejer, hvor haven støder ud
til Riishøjsvej. Børnene sover udenfor og leger i haven, og trafikstøj/ forurening er ikke hensigtsmæssigt.
Præcis den samme strækning, som ovenfor er omtalt, er i forvejen blevet belastet ved etablering af lyskryds
Sohngårdsholmsvej/ Bernstorffsgade og lukning af Karnersvej for venstresving fra Sohngårdsholmsvej.
Ifølge Lokalplanen skal der nu lukkes for venstresving ind i villakvarteret ad Vonsyldsgade, Heilskovsgade og
Petersborgvej mens venstre/højresving bibeholdes i lyskryds Bernstorffsgade/ Sohngårdsholmsvej. Det vil medføre,
at al trafik vil blive presset ind via lyskrydset, som bliver ”porten” til hele villakvarteret, og videre ad
Bernstorffsgade/ Riishøjsvej.
Et T-kryds i bunden af Bernstorffsgade giver meget dårlige oversigtsforhold mht. at få øje på cyklister, der kommer
op ad Samsøgade/Riishøjsvej. Der opstår ofte farlige situationer både i dette T-kryds men også på strækningen
Riishøjsvej til rundkørsel ved Peterborgsvej, da stort set ingen bilister overholder fartgrænsen på 40 km. Tværtimod
køres der med høj fart, og omtalte vejstrækning bruges som ”accelerationsbane” i begge retninger. Ulovlige
knallerter/scootere med flere på samme køretøj uden hjelm og en aktiv ”fuck finger”, når man tillader sig at påpege
den farlige kørselsadfærd, præger desværre også vejstykket. Vi har allerede henvendt os til Aalborg Politi
vedrørende disse trafikale problemer.
Riishøjsvej er karakteriseret ved at være relativ bred på stykket fra Bernstorffsgade til rundkørsel Petersborgvej, og
dette inviterer ligefrem til hasarderet kørsel. Der er ingen chikaner eller andre hastighedsbegrænsende

foranstaltninger. Ingen skiltning af hastighed på 40 km. Skiltene med 40 km zone ved indgangsvejene til Vejgårds
villakvarter er for længst glemt, og pedalen bliver presset i bund. En ikke holdbar situation, som nu vil blive
forstærket med den nye Lokalplan.
Efterhånden kører kun meget sjældent en bus på Riishøjsvej, der skal aflevere børn til Svømmehallen, og disse få
busser kunne lige så godt køre ad Sohngårdsholmsvej. På stykket fra rundkørsel Petersborgvej til Hadsundvej er der
etableret chikaner, og vejen er gjort smallere. Lignende burde etableres på stykket fra Bernstorffsgade til rundkørsel
Peterborgsvej for at sænke hastigheden. Generelt er der mange sideveje, der munder ud i Riishøjsvej, hvor farlige
situationer med bløde trafikanter kan opstå.
Lokalplanen vil uundgåeligt medføre, at der presses endnu mere trafik ud på Riishøjsvej. Både den tætte trafik og
den høje hastighed vil bidrage til en betydelig forringelse af trafiksikkerheden for de bløde trafikanter på
strækningen samt mere forurening og støjgener for beboerne.
Til Borgermøde 20/8-2018 spurgte vi ind til denne åbenlyse disharmoni mellem øget trafik på Riishøjsvej ifm. BRT
projekt og ”Archimedes” cykelruten. Det noget absurde svar fra Kommunen var: ” Cykelruten er et andet projekt,
som ikke er færdigt”. Hvordan kan man planlægge så uhensigtsmæssigt? Tingene hænger jo i den grad sammen og
kan på ingen måde adskilles. Vi efterspørger derfor en helhedsløsning.
Løsningsforslag:
1) Lukning af Bernstorffsgade i bunden ved Riishøjsvej. Lyskryds uændret i øvre ende ved Sohngårdsholmsvej.
Dette vil opdele villakvarteret trafikmæssigt i nogle zoner, så trafikken vil blive mere jævnt fordelt.
Lyskryds Bernstorffsgade vil ved venstresving betjene tilkørsel til Karnervej, Edvardsvej, Bernstorffsgade.
Vonsyldsgade, Heilskovsgade, Petersborgvej vil ved tilkørsel fra Aalborg C skulle betjenes fra Langelandsgade og via
rundkørsel Odinsgade videre ind til disse veje. Østlige lukkede del af Bernstorffsgade betjenes allerede denne vej fra.
Havrevangen, Bygholmen, Hvedevænget, Rughaven vil ved tilkørsel fra Aalborg C skulle betjenes fra Enghavevej via
Humlebakken eller fra Riishøjsvej via Hadsundvej.
På denne måde vil der ikke forekomme en opkoncentrering af trafik, hvor alle skal presses gennem ”porten” –
lyskrydset ved Sohngårdsholmsvej/ Bernstorffsgade. En enkelt vejstrækning tager ikke hele den øgede belastning,
som Lokalplanen er udformet nu, men den øgede trafik fordeles på flere veje.
2) Etablering af chikaner og indskrænket vejbredde på Riishøjsvej fra Bernstorffsgade til Rundkørsel Petersborgvej.
Argumenter er nævnt ovenfor. Ikke længere nødvendigt med bred vej, da der kun kører ganske få busser, som
udmærket kan komme til svømmehal via Østre Allé. Aktuelt ingen hastighedssænkende foranstaltninger
overhovedet på denne vejstrækning – tvært imod indbyder vejen til hasarderet kørsel med høj fart. Dette vil kun
blive forstærket af Lokalplanen, som vil medføre endnu mere trafik, hvor meget få kan forventes at overholde 40 km
zone hastighedsbegrænsning.
3) En helhedsløsning, hvor både BRT projekt og Archimedes cykelruten tages med.
Det virker helt absurd at adskille disse 2 projekter, som er så nært forbundne. BRT projektet påvirker jo i den grad
sikkerhedsforholdene ved Archimedes cykelruten. De kan ikke ses som 2 adskilte enheder.
ID: 883
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

79. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
22. august 2018 09:38
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
2018884 - 2018_08_22_høringssvar BRT.pdf

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 22-08-2018 09:38:00
Name: Bygningsstyrelsen v/ Sue-Ling Knudsen
Address: Thomas Helsteds Vej 9A
Postnr: 8660
By: Skanderborg
Tlf: 41701041
Email: suc@bygst.dk
Emne: Høringssvar fra Bygningsstyrelsen
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vedlagt er høringssvar fra Bygningsstyrelsen.
ID: 884
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Aalborg Kommune, Plan og Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport for BRT-tracé Aalborg
Bygningsstyrelsen (BYGST) har modtaget offentliggørelsesbrev vedr. forslag til lokalplan
1-1-134 og kommuneplantillæg H.033 samt miljørapport for BRT-tracé i Aalborg.
BYGST er grundejer af en række arealer, der støder op til og påvirkes af BRT-tracéet:


Arealer omkring Bertil Ohlins Vej, 9220 Aalborg Øst (matr. nr. 60o, 60n, 60d,
70a, 60i, 60c, 2ad, 2z og 2be Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders). Ejendommene
anvendes af Aalborg Universitet (AAU).



Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg (matr. nr. 914fi Aalborg Bygrunde). Ejendommen anvendes af Nordjyllands Politi.

Overordnet ser BYGST positivt på tiltaget om en opgradering af den kollektive trafik i
tilknytning til vores ejendomme.
På baggrund af undersøgelse af de fremsendte planforslag, og i samråd med vores lejere AAU og Nordjyllands Politi, har BYGST følgende konkrete bemærkninger til høringsmaterialet:
Bertil Ohlins Vej – Vibrationsgener
Universitetets bygninger indeholder følsomme laboratorier og udstyr, hvorfor begrænsning af støj og vibrationer som konsekvens af busprojektet er et væsentligt hensyn.
BYGST gjorde sammen med AAU opmærksom på de mulige støj- og vibrationsgener i
2015 i forbindelse med den offentlige høring af VVM for Aalborg Letbane, som også
udgør miljørapporten for nærværende planforslag. Som besvarelse herpå oplyste Aalborg Kommune, at det anbefales, at der gennemføres vibrationstest for at danne et mere
lokalt og detaljeret beregningsgrundlag for at kunne kortlægge nødvendigheden af krav
omkring forebyggende tiltag.
Selvom der nu er tale om et busprojekt fremfor et letbaneprojekt, kan det ikke udelukkes,
at vibrationer kan påvirke de følsomme laboratorier og udstyr uhensigtsmæssigt. Såfremt
busgaden Bertil Ohlins Vej skal udvides/ombygges og der skal køre større og tungere
busser med højere frekvens, er det nødvendigt at konsekvenserne sikres belyst tilstrækkeligt. BYGST/AAU forventer at blive holdt skadesløse i tilfælde af evt. øgede vibrationsgener med omprojektering af følsomme laboratorier til følge.
BYGST anmoder om, at Aalborg Kommune forud for vejudvidelsen får belyst konsekvenserne af de mulige vibrationer via en teknisk undersøgelse. Det er nødvendigt at få afdækket, om vibrationer kan forventes at blive forværret eller forbedret, at gennemføre
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evt. vibrationstest samt at få belyst, hvorledes der evt. kan gennemføres forebyggende
tiltag, således at det bedst sikres, at de vibrationsfølsomme rum fortsat kan benyttes af
universitetet. Forebyggende tiltag kunne eksempelvis bestå af vibrationsdæmpende
koblinger under laboratorieudstyret eller vibrationsdæmpende tiltag i vej og plint. BYGST
har anvendt rådgivervirksomheden Svend Ole Hansen Aps som eksperter i netop disse
emner, og BYGST henviser til deres anbefalinger og konklusioner til brug for en videre
proces om dette.
Vibrationsgener er særligt aktuelt for busgadens forløb langs Byggeri & Anlæg og Biotek.
De nærmere forhold omkring disse bygninger er beskrevet i nedenstående. BYGST uddyber gerne forholdene yderligere, eksempelvis på et møde, ligesom relevant baggrundsmateriale gerne fremsendes efter anmodning.
Byggeri & Anlæg - Thomas Manns Vej 23
AAU Byggeri & Anlæg rummer lokaler (Triaxrum og Konsolideringsrum) med vibrationsdæmpede felter direkte ud til Bertil Ohlins Vej, hvor busserne kører. De vibrationsdæmpede felter i Konsolideringsrum har fungeret tilfredsstillende, mens vibrationerne i Triaxrum har været for høje, hvorfor det har været nødvendigt at få omprojekteret dette rum.
Den efterfølgende kontrolmåling af de vibrationsdæmpede felter i Triaxrum har vist, at
afvigelserne nu er på et tilfredsstillende niveau. BYGST har fået udarbejdet en omfattende rapport omkring disse målinger ved rådgivervirksomheden Svend Ole Hansen Aps.
Forinden Bertil Ohlins Vej udvides/ombygges og der skal køre større og tungere busser
herpå, er det nødvendigt, at der på ny tages højde for, hvilke tiltag, der skal iværksættes
for at sikre de vibrationsfølsomme rum.
Biotek - Fredrik Bajers Vej 7H
AAU Biotek rummer flere lokaler med vibrationsdæmpede felter, som vil kunne blive
berørt at en vejudvidelse med tilhørende bustrafik med større og tungere busser. Kontrolmålinger har vist, at de nuværende lokaler fungerer tilfredsstillende i forhold til universitetets krav. Når Bertil Ohlins Vej skal udvides/ombygges og der skal køre større og
tungere busser herpå, er der behov for, at der på ny tages højde for, hvilke tiltag, der skal
ske for at sikre de vibrationsfølsomme rum. Muligvis vil forholdene i realiteten kunne
forbedres, da den eksisterende bussluse planlægges fjernet i forbindelse med at Bertil
Ohlins Vej omdannes til en ren busgade uden andre trafikarter. BYGST anmoder om, at
dette forhold belyses/dokumenteres nærmere.

Bertil Ohlins Vej - Tracébredde, bl.a. i relation til cykelsti, fortove og grøfter
Planforslagene omfatter alene det kommende bustracé, og således ikke Aalborg Kommunes planlagte supercykelsti gennem området. Det undrer, at supercykelstien ikke
fremgår af planforslagene, der således ikke giver et fyldestgørende billede af de kommende arealudlæg og infrastrukturelle ændringer i området. Dertil vanskeliggøres muligheden for at foretage en samlet vurdering af bl.a. de bymæssige og trafikale konsekvenser, eksempelvis trafiksikkerheden i et kombineret bus- og supercykelstiforløb i forhold til
færdsel og krydsning af busgaden for både gående og cyklister. Miljørapporten beskriver
om de kumulative virkninger, at netop lokalplanlægningen kan medvirke til at sikre en
positiv kumulation mellem BRT-projektet og øvrige projekter – denne vinkel savnes i de
forelagte planforslag og miljørapport.
Af redegørelsen samt kortbilagene for delstrækning J (kortbilag 2J1 og 2J2) fremgår det,
at sidearealerne til BRT-tracé vil udgøres af overvejende grønne arealer. Dette sår såle-
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des tvivl om, hvorvidt anlæg af en cykelsti på disse arealer vil være i overensstemmelse
med lokalplanens kortbilag. BYGST opfordrer til, at det i planforslagets kort principielt
tydeliggøres, hvad arealudlæggene reelt skal anvendes til.
I lokalplanens redegørelse for delstrækning J fremgår det, at der er mulighed for at indpasse fortov på dele af strækningen. BYGST har sammen med AAU tidligere fremført
over for Aalborg Kommune, at der er behov for fortove langs busgadens forløb. Særligt
vil det være nødvendigt med et fortov, der sikrer forbindelse for fodgængere mellem
stationen "Universitetet" med det kommende byggeri Science & Innovation Hub, der
planlægges udformet med trappeforløb ned til busgaden. BYGST savner, at et fortov for
denne strækning sikres via lokalplanen.
Der er generelt behov for en dialog og afklaring af tracéets samlede bredde (bus, cykelsti, fortov og sidearealer), så BYGST kan vurdere de samlede indgreb i vores portefølje.
Dette gælder indgreb i matrikler, bygningsmasse samt påvirkning af områdets fælles søog kanalanlæg. Dertil er det nødvendigt med en koordinering ift. BYGSTs igangværende
byggeprojekter langs strækningen, herunder Science & Innovation Hub på Thomas
Manns Vej samt Elektroniske Systemer på Fredrik Bajers Vej 7A, 7B og 7C. For begge
disse byggesager vil tracébredden få betydning for projektets udformning.
Aalborg Kommune har allerede afholdt et dialogmøde med BYGST og AAU for en indledende drøftelse af mulige konfliktpunkter, og BYGST ser frem til den videre dialog og
koordinering om det samlede tracé.

Jyllandsgade – Tracébredde og fortov
Af kortbilag for delstrækning E (kortbilag 2E1) fremgår det, at lokalplangrænse og arealudlæg også omfatter arealer på BYGSTs ejendom på Jyllandsgade 27, matr. nr. 914fi
Aalborg Bygrunde. Af kortbilaget fremgår det, at arealerne foreslås anvendt til fortov samt
sideareal. Det fremgår dog ikke klart, hvad konsekvenserne vil være for BYGSTs ejendom i relation til de eksisterende bygninger og anlæg på matriklen, herunder i forhold til
den eksisterende elevator ud mod Jyllandsgade. BYGST har derfor ikke mulighed for at
foretage en reel vurdering af indvirkningerne på vores ejendom. BYGST kan på baggrund af det foreliggende grundlag således ikke godtage planforslagene.
BYGST deltager gerne i en dialog om de nærmere planer med henblik på en afklaring af
omfang og konsekvenser af BRT-tracéet på BYGSTs ejendom.
Jyllandsgade – Vejbane til standsning
Forslaget indeholder en omfattende inddragelse af vejarealer langs de nuværende vejstrækninger på ruten, så den nye busbane kan etableres midt på vejen. Herunder foreslås et areal inddraget, hvilket i praksis synes at betyde, at den nuværende brostensbelagte vejbane ud for bl.a. politigårdens hovedindgang næppe kan opretholdes. Denne
bane bruges dagligt i forbindelse med talrige korte standsninger ved politigården. Det
drejer sig f.eks. om kunder og gæster, som kommer med taxa, ligesom post- og budfirmaer ofte anvender denne bane. Den har særlig betydning ved afsætning og påstigning
af gangbesværede borgere, der dermed undgår den noget længere strækning fra alternative afsætningspladser. BYGST og Nordjyllands Politi finder det derfor beklageligt, hvis
denne bane til afsætning m.v. ud for politigårdens hovedindgang ikke kan bevares.
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Jyllandsgade – Passage i krydset ved Dag Hammerskjølds Gade
Det fremgår af lokalplanforslagets redegørelse for delstrækning E (side 97), at der fra
Dag Hammerskjølds Gade kun påtænkes udkørsel til højre i Jyllandsgade, hvilket gælder
både nord og syd for Jyllandsgade.
Dette vejkryds er imidlertid helt afgørende for Nordjyllands Politis hovedstation – herunder for de mange daglige hastende udrykningsopgaver – og i praksis sker stort set alle
disse udkørsler fra hovedstationen lige gennem krydset mod syd eller til venstre mod øst.
Derfor vil forslaget om lukning for andet end højresving ved udkørsel i Jyllandsgade have
meget alvorlige konsekvenser for bl.a. udrykningskørsler, da de alternative ruter er langt
mere tidskrævende, ligesom de ofte i myldretiden kan være vanskeligt fremkommelige.
Det er således afgørende for Nordjyllands Politi, at denne del af forslaget ikke gennemføres.

Med venlig hilsen
Sue-Ling Choong Knudsen
41701041
suc@bygst.dk
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80. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
22. august 2018 22:19
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 22-08-2018 22:19:00
Name: Viola Ørbæk
Address: Tordenskjoldsgade 9 st.tv.
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 21243899
Email: viola.oerbaek@gmail.com
Emne: BRT i Vestbyen
Kategori: Kommentar
Kommentar:
I forhold til placeringen af stoppested v/Steen Billes Gade, i vestgående retning, som skitseret i det udsendte
materiale, vil vi gerne foreslå/henstille til, at stoppestedet flyttes nogle meter i østgående retning, således at
Tordenskjoldsgade lukkes for udgang til Kastetvej. Årsagen hertil skal ses i lyset af, at det påtænkte stoppested vil
spærre for ind/udkørsel til afdelingens gårdmiljø der fungerer som brandvej, og til aflæsning af materialer til vores
vaskeri. Der er ikke vendeplads i gården, så derfor er det ikke en mulighed at lukke for ind/udkørsel til gården.
Herudover vil vi også gerne påpege, at det ikke er hensigtsmæssigt, at der nedlægges 3 stoppesteder da ældre og
gangbesværede vil få for langt mellem stoppested til bopæl.
På vegne af bestyrelsen Alabu Bolig afd. 8 Vestbyen
ID: 885
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

81. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
22. august 2018 22:54
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 22-08-2018 22:54:00
Name: Leif Midtgaard
Address: Lektorvej 85
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 23868985
Email: bifrostt@stofanet.dk
Emne: Udkørsel fra Eternitgrunden
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til mødet på Aalborghus gymnasium, var der mange der påtalte hvor svært det er at komme ud fra Eternitgrunden
til Sohngårdsholmsvej. Derfor var det måske en ide at få asfalteret og åbnet vejen Kildevældet, således at beboerne
på Eernitgrunden derved får to muligheder for at komme ud fra deres kvarter...
ID: 886
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

82. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
23. august 2018 12:35
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 23-08-2018 12:35:00
Name: Kim Thomsen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: kim@sixtus-thomsen.dk
Emne: Indsigelse mod Lokalplan 1-1-134 BRT Tracé
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg gør hermed indsigelse mod den ovennævnte lokalplan, da det er min opfattelse at lokalplanen - i lighed med
planen for det første letbaneprojekt - vil skabe en unødig gene for den øvrige trafik, til fordel for den offentlige
trafik.
Jeg er desuden interesseret i at vide, om der foreligger tal som viser hvor meget BRT vil effektivisere den offentlige
trafik, kontra hvor meget den vil sænke den øvrige trafik. For det første letbaneprojekt blev den samlede besparelse
for brugerne af den opgjort til blot 200 millioner kroner, mens bilisterne stod til at blive sænket for hele 1,4
milliarder kroner. Ser tallene mon bedre ud for BRT?
ID: 887
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

83. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
23. august 2018 16:00
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 23-08-2018 16:00:00
Name: Jørn Rostgaard Sørensen
Address: Offerlunden 3
Postnr: 9230
By: Svenstrup J
Tlf: 60538153
Email: joern@rostgaard.net
Emne: BRT i Aalborg.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Skiftende politikere fra særlig socialdemokratiet har igennem årene indrettet Aalborg så den kommende BRT i er
brugbar, det er en elefant i en glasbutik. I løbet af ganske få år har vi en helt anden offentlig transportform, langt
mere fleksibel og brugbar end det der nu planlægges for. Byrådet har i den grad dummet sig, hvilket ikke er første
gang, tænkt på byggeriet i midtbyen. Havde vi haft et visionært byråd havde vi også set et langt bedre forslag til
transport af mennesker i fra a til b. Rådmanden fra Nibe er jo en af de helt håbløse personer i dette spil. Heldigt at
undertegnede ikke har brug for at komme i midtbyen.
ID: 888
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

84. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
23. august 2018 18:40
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 23-08-2018 18:40:00
Name: Andreas
Address:
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:
Email: Andreasmunk.kontakt@gmail.com
Emne: Stop den fattigfine, billistfjendske og småborgerlige busbane!
Kategori: Kommentar
Kommentar:
"Jeg gør hermed indsigelse mod den ovennævnte lokalplan, da det er min opfattelse at lokalplanen - i lighed med
planen for det første letbaneprojekt - vil skabe en unødig gene for den øvrige trafik, til fordel for den offentlige
trafik.
Jeg er desuden interesseret i at vide, om der foreligger tal som viser hvor meget BRT vil effektivisere den offentlige
trafik, kontra hvor meget den vil sænke den øvrige trafik. For det første letbaneprojekt blev den samlede besparelse
for brugerne af den opgjort til blot 200 millioner kroner, mens bilisterne stod til at blive sænket for hele 1,4
milliarder kroner. Ser tallene mon bedre ud for BRT?"
ID: 889
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

85. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
23. august 2018 18:57
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 23-08-2018 18:57:00
Name: Carsten Mortensen
Address: Pernillevej 5
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 98186563
Email: Csmbiler@gmail.com
Emne: Stop jeres prestigeprojekt
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hvorfor vil I absolut gøre Aalborg til den mest bilistfjendske by i landet?
I ødelægger totalt byen og muligheden for bevæge sig rundt. I stedet tvinger I alle i bil til at lave hasarderede og
kaotiske manøvrer for at hente eller aflevere passagerer i nærheden af hele byen.
Det er totalt uacceptabelt.
Jeg er selv ansat i kommunen og skammer mig over alle de håbløse tiltag, I allerede har foretaget. Men I er jo
fuldstændig ligeglade. I vil jo trumfe jeres projekt igennem, selv om letbaneprojektet, som I heldigvis ikke fik held af,
burde afskrække ligesom fiaskoen i Aarhus.
ID: 890
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

86. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
24. august 2018 15:01
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 24-08-2018 15:01:00
Name: Ole jensen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: olejensenw978@hotmail.com
Emne: Ruten skal udvides en smule
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Klarup er i kraftig vaekst med nye boligomraader som er paa vej. I dag koerer det meste af byens borgere i bil ind til
byen for at komme paa arbejde. Den almindelige busrute er i dag fyldt med mange omveje hvilket forlaenger
transporttiden betragteligt. Derfor fravaegles bussen oftest.
Hvis den kommende rute indholder Klarup som endepunkt, vil det ikke blot medfoere en sikring af fremtidens
vaekstomraader, men ogsaa kunne nedbringe antallet af private billister der valfarter til job.
ID: 891
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

87. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
24. august 2018 15:10
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 24-08-2018 15:10:00
Name: Anne Kelter-Wesenberg
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: Annekelter@gmail.com
Emne: BRT til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Klarup vokser og er i rivende udvikling. Det er helt tydeligt, at der ikke er mange år til, at Klarup bliver en forstad til
Aalborg. Med det nye supersygehus i baghaven giver det mening, at infrastrukturen (herunder både vejnet og
bybusser ikke blot skal stoppe ved sygehuset, men derimod forbindes med Klarup. Da Klarup jo udbygger på livet
løs, ville det være oplagt, at få nye og eksisterende borgere til at hoppe på bussen, fremfor at tage bilen, som mange
gør i dag. Spiller godt sammen med Aalborgs vision om et bilfrit centrum.
ID: 892
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

88. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
24. august 2018 17:56
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 24-08-2018 17:56:00
Name: Henrik S Jørgensen
Address: Lyngholmsvej 39
Postnr: 9200
By: Aalborg SV
Tlf: 40284534
Email: hsj1915@hotmail.com
Emne: El drift / Letbane på sigt
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Et af de vigtigste punkter omkring Brt , for mig er at driften bliver på ren el , ligesom letbane vil have været , og at
trace , specielt fra Kennedy pladsen til det nye Universistets Hospital i Aalborg Øst blive udført , så der er nemt at
etablere letbane på sigt , Det gør andre steder i europa f.eks Malmö
ID: 893
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

89. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
24. august 2018 19:39
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 24-08-2018 19:39:00
Name: Pernille Troelsen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: Pernilletroelsen@gmail.com
Emne: BRT til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Som studerende bosiddende i Klarup, ville BRT være en kæmpe gevinst. Da jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste
i Klarup, som har behov for og er afhængig af offentlig transport, er der ikke kun et ønske fra mig selv, men også for
fremtidige studerende. Ved at indføre BRT i Klarup, giver dette også mulighed for studerende at bosidde sig i Klarup.
Derudover er klarup en by i stærk udvikling, som har behov for en god bus forbindelse, både for borgerne, som bor i
byen, men også for dem, som er beskæftiget i Klarup.
ID: 894
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

90, 91 og 92. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
24. august 2018 21:05
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 24-08-2018 21:05:00
Name: Jørgen Nielsen
Address: Tværgade 10a
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf: 30641794
Email: kondrup.nielsen@gmail.com
Emne: BRT til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Aalborg Kommune bør helt klart videreføre linjen til Klarup, som er en by i kraftig vækst, og som er kommunens 5.
største by.
ID: 895
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

93. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
25. august 2018 06:42
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 25-08-2018 06:42:00
Name: Maj karmisholt
Address: Klarupvej 28
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf: 61267508
Email: maj_sand_pedersen@hotmail.com
Emne: BRT til klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det er belastning både for miljø og vores private økonomi , hvis det skulle blive nødvendigt med to biler for at kunne
komme på job i Aalborg . Jeg har skæve arbejdstider og kan få svært ved at benytte den eksisterende busforbindelse
hvis den forringes . Vi er en familie med to NT periode kort , og vi ville ikke benytte bil til Aalborg , hvis buslinjen
fortsat er stabil nok . Den nye buslinje burde klart omfatte klarup også af hensyn til de unge der pendler til
ungdomsuddannelserne i Aalborg
ID: 898
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

94. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
25. august 2018 07:08
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

AppServerName:
DocumentID:
DocumentIsArchived:

edoc4
2017-030196-97
-1

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 25-08-2018 07:08:00
Name: Amalie
Address: Urbansgade 23, 3.tv
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 25612747
Email: amalieklausholt@gmail.com
Emne: Brt et enkelt stop længere end supersygehuset.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg håber inderligt, at brt kan udvides et enkelt stop, nemlig til klarup. Dette fordi mange mennesker, unge såvel
som ældre, er afhængige af den offentlige transport ind til byen, for at kunne gå på arbejde. Med Brt vil det blive
meget nemmere og hurtigere på arbejde eller i skole. Hvis alternativet er, at vi selv skal fragte os til supersyghuset
for at komme med brt, kan det formentligt ikke svare sig tidsmæssigt, og brt vil derfor ikke blive udbyttet optimalt.
Derfor håber jeg virkelig, at brt vil blive udvidet til klarup. Det handler jo om at få det største udbytte af dyre
investeringer.
Mvh. Amalie (kommende beboer i Klarup pr.1/10-18).
ID: 899
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

95. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
25. august 2018 07:51
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 25-08-2018 07:51:00
Name: Mette Stensøe Jessen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: Ivmette@gmail.com
Emne: BRT til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Aalborg Kommune udstøder byggegrunde i Klarup og generelt er Klarup en af de hurtigst voksende byer. Derudover
har kommunen en plan for udvikling af byen, hvorfor det vil være en kæmpe gevinst for Klarup, hvis BRT-banen
også omfatter byen. Ligeledes vil mange fra området være studerende/ansat i og omkring sygehuset og AAU, og
deres dagligdag vil unødigt blive forringet hvis brt stopper ved sygehuset og ikke fortsætter ud til Klarup/Storvorde
ID: 900
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

96. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
25. august 2018 08:09
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 25-08-2018 08:09:00
Name: Britt Thomsen
Address: Novembervej 3
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf: 29721935
Email: Bm_aalborg@hotmail.com
Emne: BRT til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
BRT hele vejen til Klarup vil være den mest optimale løsning for alle børn og unge i Klarup som hver dag benytter sig
af bussen til skole og sport. Hvis det kommer til at tage længere tid og blive mere besværligt vil flere forældre
komme til at køre deres børn som vil skade miljøet / Aalborg vil jo gerne være en miljøbebevidst så at forringe
busforbindelserne er simpelthen et skridt i den forkerte retning.
ID: 901
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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97. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
25. august 2018 10:14
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 25-08-2018 10:14:00
Name: Michael Jensen
Address:
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf: 22459690
Email: michaelaaholm@yahoo.dk
Emne: BRT naturligvis til Klarup
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Der er igennem mange år kommet et mærkbart forøget bilpres på trafikken omkring / ved Klarup. Bilerne snegler sig
afsted i lange køer om morgenen. Af den grund bør BRT bussen forlænges til Klarup og være medvirkende til at
mindske bilerne på vejene her. Klarup vokser med endnu flere byggegrunde og desuden vil trafikmængden iøvrigt
stige kraftigt i området når også det nye supersygehus slår dørene op. BRT bussen vil kunne afhjælpe dette og gøre
en stor forskel for Klarup. Svenstrup ex. har en togforbindelse til centrum - Klarup har kun en simpel og
langsommelig busrute. Hvis ikke man ønsker at ansatte til det nye sygehus bosætter sig i ex Svenstrup, bør man
udbygge i Klarup egnen. Desuden burde den nye Egnsplanvej endvidere forbindes direkte til Klarup og kobles på for
enden af Svinetruget. Disse 2 ting tilsammen vil gøre Klarup attraktiv og og meget mere trafik-venlig til glæde for
borgere i Klarup/ omegn.
ID: 902
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

98. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
25. august 2018 14:39
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 25-08-2018 14:39:00
Name: Leif Kløve Sørensen
Address: Plateauet 1, 1.tv.
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 41661111
Email: leif@klove-sorensen.dk
Emne: Udkørsel fra Eternitten
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Udkørsel fra Eternitten
Udkørsel fra Eternitten fra de ca. 700 boliger på Kridtsløjfen, Overblikket, Plateauet, Kalkskrænten og Ditlev Bergs
Vej sker i krydset Sohngårdsholmsvej/Kridtsløjfen/Bernstorffsgade. I myldertiden tager det lang til at slippe ud fra
Eternitten. Trafikken på Sohngårdsholmsvej mod centrum er en lang kø. Og mange bilister og stort set alle busser
kører ud og blokerer krydset for trafik fra Bernstorffsgade og Eternitten. Når krydset ikke blokeres kan vi stadig ikke
komme ud fra Eternitten mod centrum hvis der er trafik fra Bernstorffsgade.
En forbedring af trafikforholdene kunne være at lukke Bernstorffsgade ud til Sohngårdsholmsvej og så nedlægge den
gamle ubrugte bussluse i Samsøgade, for på den måde at åbne op for at trafikken fra villavejene på østsiden af
Sohngårdsholmsvej også kan komme denne vej ud til Østre Alle.
Yderligere kunne der åbnes op for gennemkørsel på Kildevældet så der blev etableret 2 udgange fra Eternitten.
Endeligt må det sikres at der fortsat er 2 venstresvingsbaner på Sohngårdsholmsvej ved Østre Alle, da trafikken er
meget intens.

ID: 903
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

99. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
25. august 2018 15:00
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 25-08-2018 15:00:00
Name: Birthe ESørensen
Address: Plateauet 1, 1.tv.
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 21730205
Email: birthe@klove-sorensen.dk
Emne: Busstop ved Etermitten
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Busstop ved Eternitten
På eternitten er vi på vej mod 2.000 boliger, og der er tilsyneladende ikke tænkt kollektiv trafik ind i dette dejlige
nye byområde.
Fra Plateauet er der op til 750 m. til busstop og BRT stationen i Bornholmsgade jfr. Rejseplanen. Fra overblikke er
der endnu længere. Der er anelse kortere op til bus og BRT stop ved Sohngårdsholm Slot, men det kræver at man
går op at en stejl bakke samt 102 trappetrin, hvor der i øvrigt ikke er belysning. Det er ikke muligt for mange af de
ældre beboere samt de handicappede på Botilbuddet på Kridtsløjfen.
Det foreslås at der etableres BRT station tættere på Eternitten.

ID: 904
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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100. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
26. august 2018 19:39
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 26-08-2018 19:39:00
Name: T.Pedersen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: tenna.pedersen@gmail.com
Emne: Forskerudtalelse vedrørende BRT Løsning
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Ifølge Nordjyske.dk den 17.06.2015
AALBORG: Trafikforsker Anker Lohmann-Hansen mener, at Aalborg Kommune skyder gråspurve med kanoner, når
man vil indføre en BRT-løsning i letbanens tracé.
- Jeg synes stadigvæk, at Aalborg har rakt efter stjernerne i forhold til den problematik, som rent faktisk eksisterer,
og som er et kapacitetsproblem i nogle ganske få timer om dagen på en ganske bestemt strækning. I den øvrige
kollektive trafik er der ingen kapacitetsproblemer og ingen strukturelle problemer, siger Anker Lohmann-Hansen.
Letbanen var betydeligt dyrere, men en BRT-løsning skyder stadig over målet, mener han.
- Hvis letbanen var en Big Bertha (kæmpe tysk kanon fra Første Verdenskrig red.), så er det her en ganske stor
haubitser (artillerikanon red.) at sætte i værk for at løse problemet, siger Anker Lohmann-Hansen, der også peger
på, at der kommer driftsomkostninger oveni anlægsomkostningerne.
Alt for dyr og voldsom
Han mener ikke, at kommunen på noget tidspunkt har lavet en trafikprognose, som afspejler virkeligheden.
- Hvis man ikke regner om og laver noget, der er mere realistisk i hele processen, så kommer man igen til at lave en
løsning, der er alt for dyr og alt for voldsom i forhold til det problem, som man vil løse.
I stedet for en BRT-løsning foreslår Anker Lohmann-Hansen en mere kapacitetsstærk busløsning mellem
universitetsområdet og bymidten
- Aalborg kører jo ikke med ledbusser, og det gør man stort set alle andre steder, hvor der er kapacitetsproblemer,
og det burde man også gøre i Aalborg.
Desuden kunne man ifølge trafikforskeren lave et tracé til busserne fra Grønlands-kvarteret og ned ad
Sohngårdsholmsvej uden at det ødelægger noget. Han foreslår en modificeret BRT-løsning, hvor man kører på det

eksisterende vejnet, hvor det er dyrt at lave ændringer, og kører på et reserveret busspor, der hvor det ikke er
”voldsomt indgribende”.

ID: 905
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

101. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
26. august 2018 19:43
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 26-08-2018 19:43:00
Name: T.Pedersen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: tenna.pedersen@gmail.com
Emne: Udtalelse fra Trafikforsker Anker Lohmann-Hansen i Nordjyske.dk den 6. marts 2017
Kategori: Kommentar
Kommentar:
En trafikforsker nærer dog ingen tro på, bilisterne trods forhindringerne skifter over til bussen.
- Det kommer ikke til at ske. Der er ingen konkurrenceflade imellem biltrafikken og busserne i Aalborg. Der er der
imellem cykeltrafik og busser, fordi brugerne af den kollektive trafik typisk er unge mennesker, studerende og
ældre, men det flytter ingen bilister af betydning over i bussen. Meget optimistisk sparer man kun nogle få minutter
på strækningen fra midtbyen til Aalborg Øst, og med sin position som regionshovedstad kommer mange kørende
udefra i bil, og de skifter ikke over til den kollektive trafik, vurderer trafikforsker Anker Lohmann-Hansen.
Han mener, at det flere steder er overflødigt med særskilte spor til bussen og forstår heller ikke, hvorfor man vil
"irritere" bilisterne ved at lukke Kastetvej for gennemkørende trafik, for den tidsmæssige gevinst i selve bussporet er
ganske begrænset.
Ved at lave nogle ombygninger af vejkryds, så busserne her kunne komme hurtigere over, kunne man opnå en pæn
del af effekten uden at anlægge busspor. Når det var gjort, var resten af pengene bedre brugt til et generelt løft af
hele den kollektive trafik. I stedet man alt krudtet af på én linje og får ikke flyttet passagerne over i den kollektive
trafik, forudser Anker Lohmann-Hansen. Han peger på, at større byer end Aalborg har indrettet sig med særbusser,
der uden problemer kører i samme spor som den øvrige biltrafik
ID: 906
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

102. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
26. august 2018 22:16
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 26-08-2018 22:16:00
Name: Henrik Koch
Address: Annebergvej 63 1st.
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 23723536
Email: 1henrikkoch@gmail.com
Emne: BRT-planerne
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vedrørende BRT i Aalborg
Princippet om at lave bedre vejbaner, perronbusser og prioritere fremkommelighed er godt.
Desværre er der i projektet taget mere hensyn til velkendte politiske synspunkter, end der er taget hensyn til de
muligheder der ligger i en forbedret bustrafik og trafik overordnet.
Der er et politisk flertal for at begrænse den private og erhvervsmæssige trafik på bekostning af at få en busdrift til
at køre med bedre regularitet. Man bruger store summer på ombygninger, ensretninger og spærring af udkørsler.
Denne begrænsning af bilisme begrundes i et politisk ønske om at ændre bilisterne vaner og opfattelse – så man
opgiver egentransport og bruger offentlig transport i stedet.
Således er planen at der i myldretiden kører en bus hvert 7.5 minut i hver retning. Det betyder at der er over 7
minutter hvor der IKKE kører en bus – altså er der et stort pengeforbrug til og mange restriktioner for øvrige bilister
– for et system der udnytter vejbanen langt under 15% af tiden. Dette er IKKE en forbedring men en unødig gene for
langt flere end der tager både den nuværende og kommende bus.
Det var bedre, enklere og billigere at etablere specielle lyskryds ved samtlige afgreninger på strækningen.
Dette system kombineres med en GPS i busserne, registrering af den øvrige trafik og så når bussen nærmer sig går
de nærmeste kryds i rødt til alle sider – og dermed tømmes vejen for øvrig trafik indtil bussen er passeret(overhaling
af bus er naturligvis ikke tilladt). ”Bustiden” dvs. den tid hvor der er rødt lys for bilister beregnes konstant af
systemet ud fra den målte trafikbelastning og øvrige tilgængelige relevante data – f. eks. vejrsituationen Dette
system er bestemt teknisk muligt, billigt og endda anbefalet af førende trafikforskere.
Det er en lettelse at slippe for et skinnebåret system i byen – men de unødige og politisk bestemte
trafikbegrænsninger bør tages ud af BRT-projektet – til gavn for flest mulige og til en langt billigere pris – eller man
kunne bruge sparede midler til at opgradere de øvrige dieseldrevne busser af ældre årgang til moderne eldrevne
busser – støjsvage og udstødningsrørsfrie – og især energivenlige.
Grundlæggende er det en plan som kunne være god – men fordrejes af politiske hensyn – og dette er simpelthen
forkert og forkert brug af kommunale og statslige midler. Derfor denne indsigelse.
Henrik Koch
Annebergvej 63

ID: 907
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

103. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
27. august 2018 12:49
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 27-08-2018 12:49:00
Name: Cecilie
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: ceciliesoerenbyesulkjaer@gmail.com
Emne: BRT til Storvorde
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Synes det er en fremragende ide at udvide ruten, men hvorfor kun til klarup, der i forvejen har langt bedre
busmuligheder end Storvorde, hvor der dagligt er problemer overfyldte busser!
ID: 908
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

104. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
28. august 2018 15:30
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 28-08-2018 15:30:00
Name: jytte mikkelsen
Address: rypevej, 1
Postnr: 9270
By: klarup
Tlf: 98318246
Email: henny-mikkelsen@hotmail.com
Emne: BRT
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg synes det vil være en god idé, at ruten går til Klarup, da der er mange ældre, der bor her - og ikke alle har bil eller
kørekort.
Vi har brug for bussen, da der altid er problem med P-Plads også.
Tror det bliver samme problem når det nye sygehus kommer igang.
ID: 909
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

105. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
28. august 2018 21:01
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 28-08-2018 21:01:00
Name: Jannie Christensen
Address: Bernstorffsgade 26
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 26138499
Email: jannie_bc@yahoo.dk
Emne: Indsigelse vedr. BRT, delstrækning G
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det er med stor interesse, at vi har læst planforslaget om BRT. Umiddelbart rejser det dog også en række
bekymringer som beboer i området omkring delstrækning G i forhold til trafiksikkerheden. Planerne om den delvise
lukning (for venstresving) af Peterborgsvej, Heilskovgade, Vonsyldgade og Karnersvej op mod Sohngårdsholmsvej
rejser stor bekymring om den øgede trafikale belastning på Bernstorffsgade og Riishøjsvej. Lukningen af disse fire
veje vil føre til mere trafik på Bernstorffsgade, der i forvejen er belastet af trafik, herunder også tung trafik, grundet
lyskrydset ud mod Sohngårdsholmsvej. I forvejen er trafikbelastningen på Bernstorffsgade allerede næsten fordoblet
siden etableringen af lyskrydset, jf. Aalborg Kommunes måling i 2010 (270 biler/døgn) til 2016 (487 biler/døgn).
Bernstorffsgade er en villavej, hvor en del huse ikke har indkørsel til at parkere bil(erne) i, hvorfor der er parkeret
mange biler i begge kørselsretninger. Det betyder, at der er dårligt udsyn og smalle passager, der gør det farligt for
cyklister. Særligt er det bekymrende, da vejen anvendes som skolevej for mange børn i området og generelt
anvendes af mange cyklister.
Samtidig har Aalborg Kommune planer om at bebygge området ved den tidligere Allé Skole v. krydset mellem Østre
Allé og Sohngårdsholmsvej, på den tidligere skøjtebanegrund samt på grunden ved Citykirken v. Karnersvej og
Samsøgade. Til dette byggeri er der projekteret færre parkeringspladser end normalt, da området kommer til at
ligge i den såkaldte BRT-vækstzone. Dog kan vi være bekymrede for, om de færre parkeringspladser kommer til at
betyde, at der kommer endnu flere parkerede biler på de omkringliggende villaveje, herunder Bernstorffsgade,
hvilket vil skabe endnu dårligere udsyn og farligere trafiksituationer.
Sidst er vi bekymrede for, at krydset mellem Bernstorffsgade og Riishøjsvej belastes yderligere. Strækningen fra
Samsøgade og op til Hadsundvej via Riishøjsvej er en del af Aalborg Kommunes cykelpendlerrute, som en betragtelig
mængde cyklister hver dag bruger. Strækningen fra Samsøgade til Peterborgsvej har ingen hævet cykelsti ligesom
den afmærkede cykelsti er smal.
Jf. Aalborg Kommunes Cykelby-materiale, så er trafiksikkerhed højt prioriteret og vægter højt, når man vælger
cyklen som transportmiddel. Samtidig viser Cyklistundersøgelsen i Aalborg Kommune fra 2016, at biler angives som
den største gene for cyklister. Derfor er det bekymrende, hvis både trafiksikkerheden kompromitteres og antallet af
biler øges på strækningen.

Vi foreslår, at I genovervejer, hvordan lukningen af villavejene kan ske mest hensigtsmæssigt ud fra et
trafiksikkerhedsperspektiv. Et alternativ (ud af flere) kunne være at lukke Bernstorffsgade på samme måde som de
øvrige villaveje op ad Sohngårdsholmsvej, så trafikken fordeles mere jævnt på villavejene. Dette vil vi meget indgå i
dialog om sammen med de øvrige beboere på Bernstorffsgade og andre implicerede parter.

ID: 910
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

106. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
29. august 2018 12:34
Esben Obeling
VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 29-08-2018 10:20:00
Name: Christian Grund Sørensen
Address: Anders Borks Vej 9
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 23118162
Email: cgs@km.dk
Emne: Farlige trafikforhold i krydset Absalonsgade/Annebergvej efter omlægning af Kastetvej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vor Frelsers Kirke er beliggende på hjørnet af Absalonsgade og Annebergvej. Vi ser hver dag en tæt trafik af navnlig
elever til Klostermarksskolen samt elever til Handelsskolen og Katedralskolen. I mindre omfang har vi også selv en
række børnehold, som har brug for at krydse Absalonsgade og/eller Annebergvej.
Absalonsgade vil, efter det fremlagt projekt, modtage den østgående trafikstrøm fra den del af Kastetvej, som ligger
øst for Dannebrogsgade. Annebergvej vil samtidig skulle rumme en væsentlig del af den biltrafik, som efter planen
ikke længere har mulighed for gennemkørsel på Kastetvej.
Vi vil derfor gerne gøre opmærksom på behovet for en trafiksikring af krydset Absalonsgade/Annebergvej. Der
ligger flere institutioner i området, og det er væsentligt at skoleveje o.lign. sikres.
Med venlig hilsen
Vor Frelsers Kirke
v. Formand Lene Storgaard og Sognepræst Christian Grund Sørensen

ID: 911
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

107. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
29. august 2018 12:41
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 29-08-2018 12:41:00
Name: Karin Damgaard
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: k.d@outlook.dk
Emne: Angående BRT Busser
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg synes at de busser er for farlige at have kørende. For når buschaufføren skal dreje første gang rundt om hjørnet
har de en langt bedre udsyn med sidespejle og der med letter kan de se cykelister og gående. Men når
buschaufføren skal dreje anden gang for at få hele bussen med rundt om hjørnet har buschaufføren ingen mulighed
for se om der er cykelister eller gående som kan risikere at komme i klemme.
I skulle hellere nøjes med er bus der er et nummer et nummer mindre. Det vil sige en bus med et led. Den er mere
sikker.

ID: 912
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

108. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
29. august 2018 13:19
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
2018913 - Magisterparken.pdf

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 29-08-2018 13:19:00
Name: Himmerland Boligforening
Address: Rensburggade 22
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 25577394
Email: sbu@abhim.dk
Emne: Højresvingsbane ved Magisterparken
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Mellem Magisterparken og Sohngårdholmsvej er der et pænt grønt bælte mellem bebyggelsen og vejen, der også
giver afstand mellem boligerne og trafikken. I lokaloplanforslaget sikres det grønne bælte, hvilket er fint. Derimod
skal Himmerland Boligforening på vegne af afdelingens beboere gøre indsigelse med, at højresvingsbane
forudsættes etableres inde på afdelingens grundareal så det grønne bælte forsvinder nord for krydset, og så
afstanden mellem trafik og boliger mindskes betydeligt. Af planen fremgår at der er plads til at lave en mindre
forlægning af Sohngårdsholmvej mod øst, så dette indgreb ikke bliver nødvendigt. Himmerland Boligforening og
beboerne vil gerne i dialog om dette spørgsmål, inden lokalplanen vedtages endeligt.
ID: 913
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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109. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
29. august 2018 13:54
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
2018914 - Steen Billes Gade.pdf

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 29-08-2018 13:54:00
Name: Himmerland Boligforening
Address: Rendsburggade 22
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 25577394
Email: sbu@abhim.dk
Emne: Vendeplads i Steen Biles Gade og Cv Jessensgade. Vestbyen
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Ved lukning af gaderne Sten Billes Gade og CV Jessensgade - som konsekvens af busplanerne - er vi i Himmerland
Boligforening opmærksomme på - at der i forslaget lægges op til etablering af vendepladser, som berører vores
afdelinger 11 og 12. Den nærmere udformning og placering af disse vendepladser vil vi gerne i dialog med
kommunen om inden lokalplanen vedtages endeligt. Det drejer sig for Himmerland og vores afdelinger om at
samarbejde med kommunens teknikere om at finde løsninger, som vil kunne fungere sammen de adgangsveje og
den parkering, som beboerne bruger.

ID: 914
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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110. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
29. august 2018 20:48
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 29-08-2018 20:48:00
Name: Leif Midtgaard
Address: Lektorvej 85
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 23868985
Email: bifrostt@stofanet.dk
Emne: Afstemning på facebooksiden Aalborg +Busser
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Der har været afholdt en afstemning på facebooksiden Aalborg +Busser. Overdkriften på afstemningen var som
følgende:
Utallige personer fra Klarup,ønsker at den kommende +Bus får endestation hos dem, i stedet for ved det kommende
Supersygehus,, er det en god ide?
87%Klarup
13%Supersygehuset
Denne meningsmåling slutter om ca. en dag Fortryd stemme
1 tusind stemmer
Som det ses af resultatet har over 1000 personer stemt een dag før fristen for afstemningen udløb...,
ID: 915
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

111. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
29. august 2018 23:18
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 29-08-2018 23:18:00
Name: Karin Mette Petersen
Address: Annebergvej 63,1.
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 21316147
Email: kpkarinmette@gmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Undertegnede ønsker at gøre indsigelse mod udformningen af +bus projektet i Vestbyen i Aalborg.
Jeg har intet imod etableringen af en hurtigbusforbindelse, men mener, at kommunen lægger op til en række
forkerte og udokumenterede beslutninger vedrørende trafikken i Vestbyen.
Derfor gør jeg indsigelse imod:
- at Aalborg Kommune ikke har defineret klart, hvilket brændstof +busserne skal køre på. De bør køre på strøm som
en selvfølge for en moderne trafikplanlægning i 2018.
- at Aalborg Kommune ikke har fremlagt troværdige estimater for det kommende passagertal på +bussen. I dag
kører busserne halvtomme eller helt tomme rundt om aftenen, og der er ingen rimelig grund til at tro, at det vil
være anderledes med +bussen.
- at Kastetvej skal ensrettes mod vest fra jernbaneviadukten på grund af +bussen. Det vil betyde, at den biltrafik
mod øst/centrum, der i dag er fordelt på tre gader og veje, i givet fald skal fordeles på to veje og dermed stige. De to
veje er Peder Skrams Gade og Annebergvej. Som beboer på Annebergvej er jeg naturligvis imod den plan.
- at kommunen ikke vil lave nye trafikmålinger i forbindelse med busprojektet. Borgerne bør oplyses om den reelle
og aktuelle trafikbelastning af de berørte veje.
- at en række gader og veje i Vestbyen lukkes for udkørsel til Kastetvej og krydsning af Kastetvej. Der er ingen grund
til at besværliggøre den lokale biltrafik på grund af en bus med højst 7,5 minutter mellem afgangene og uden for
myldretiden formentlig mere. (Dette er dog ikke oplyst af kommunen). I kryds uden lysregulering må den
almindelige vigepligt være nok. I kryds med lysregulering bør man indrette det sådan, at grønt lys følger +bussen.
Teknikken til at gøre dette er opfundet, i modsætning til, hvad by- og landskabsrådmanden urigtigt har oplyst på et
borgermøde.

- at der er for langt mellem busstoppestederne på Kastetvej i +busplanen. Det er til stor ulempe for ældre og
gangbesværede medborgere.
- at cyklisternes sikkerhed ikke er redegjort for i +busplanen.
ID: 916
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

112. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
30. august 2018 09:16
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 30-08-2018 09:16:00
Name: Nils Dorin Jacobsen
Address: Gistrupparken 38
Postnr: 9260
By: Gistrup
Tlf:
Email: ndj@nordicmentor.dk
Emne: Gistrup eksisterer ikke....
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Ad en dårlig vedligeholdt vej bevæger hundredvis af biler sig hver morgen i sneglefart til en lysregulering ved den
nye Egnsplanvej, hvor det er et spørgsmål om tid før der sker en ulykke. For cyklister (og fodgængere, selvom de ikke
"eksisterer" i dette kryds) har ikke en tydelig, sikker rute i krydset - og cyklisterne skal fortsat med høj risiko krydse
Hadsundvej ved jernbanen.
Kan man tage bussen i fremtiden? Hvordan bliver planen for linje 2 når BRT bliver en realitet? Skal man skifte ved
sygehuset? Det bør da være muligt allerede nu at informere om dette, som er en væsentlig faktor for mange - især
unge som skal til gymnasium og andre læreanstalter hver dag.
Men Gistrup eksisterer ikke i Aalborg Kommunes planer.....?
ID: 917
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

113. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
30. august 2018 10:20
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 30-08-2018 10:20:00
Name: Aalborg Kommunes Handicapråd v/rådssekretær Lene Krogh-Jørgensen
Address:
Postnr:
By:
Tlf: 99311958
Email: lene.krogh-joergensen@aalborg.dk
Emne: Høringssvar på forslag til kommunenplantillæg H.033 og lokalplan 1-1-134
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Handicaprådet har set, at forslag til kommuneplantillæg og lokalplan BRT-trace er sendt i offentlig høring og
Handicaprådet fremsender hermed sit høringssvar.
Handicaprådet anbefaler, at der indledes samarbejde med tilgængelighedsauditør på vejområdet. Hensigten er, at
auditoren kan være med til at fastholde et generelt højt ambitionsniveau på tilgængelighedsområdet evt. via en
tilgængelighedsstrategi, der binder projektet til tilgængelighedsniveauet.
Handicaprådet forslår, at anbefalingerne i Vejregelsamlingens vejledninger ”Kollektivtrafik og BRT” og
”Færdselsarealer for alle” følges især med fokus på:
•Fokus på tryg, sikker og handicapvenlig vej til og fra stoppestederne.
•Stoppestedernes placering i forhold til byens placering.
•Stoppestedernes indretning med tilgængelighed for alle – især mennesker med funktionsnedsættelser på syn,
bevægelsesapparatet og kognitivt.
Generelt på hele baneforløbet, bør der af sikkerhedsårsager og jævnfør Vejregelsamlingen og SBI anvisninger være
et kantstensspring eller anden taktil adskillelse mellem forgængere og cyklister.
På vegne af repræsentanterne fra handicaporganisationerne i Aalborg Kommunes Handicapråd

ID: 918
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

114. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
30. august 2018 13:15
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 30-08-2018 13:15:00
Name: Gert-Ove Andersen
Address: Rughaven 51 st th
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: +4526472459
Email: gaertowe@gmail.com
Emne: Etablering af nyt lyskryds på Petersborgvej/Sohngaardsholmsvej.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelse mod lokalplan vedr. BRT, delområde G.
Der ønskes i lokalplanen fremkommelighed for BRT, men der skal vel også være rimelig fremkommelighed for
beboerne med bil i de berørte områder. Jeg omtaler her kun området, hvor jeg selv bor, men jeg kan sagtens se, at
der f.eks. heller ikke er tænkt ret meget på fremkommelighed, for andet end BRT, i Vestbyen.
Vedr. delområde G.
Karnersvej, Heilskovsgade og Vonsyldsgade, foreslåes i lokalplanen enten helt lukket for udkørsel til
Sohngårdsholmsvej, alternativt forbydes der venstre ind- og venstre udkørsel ad disse 3 gader. Ud- og indkørsel
fra/til Petersborgvej/ Sohgårdsholmsvej foreslåes ikke lukket, men her vil man ligeledes forbyde at svinge venstre
ind, eller venstre ud. Der tillades i lokalplanen altså kun at svinge højre ind, eller højre ud af de ovennævte 4 gader.
Alle os der hidtil har brugt muligheden for at svinge til venstre ud eller til venstre ind, til/fra Sohngårdsholms vej ad
de nævnte 4 gader, (undtaget er Karnersvej, hvor der i dag er indkørsel forbudt), bliver med det nye lokalplanforslag
nødt til at bruge et lyskryds. I lyskryds vil man nemlig tillade både at svinge til højre og venstre. Man bliver med den
foreslåede lokalplan, så altså nødt til, enten at benytte lyskrydset i Humlebakken/Sohngårdsholmsvej, eller
lyskrydset på den smallere Bernstoffsgade/ Sohngårdsholmsvej. For at aflaste lyskrydset, særligt på Bernstoffsgade,
og samtidig sikre bedre fremkommelighed, foreslår jeg at der etableres et nyt lyskryds på
Petersborgvej/Sohngårdsholmsvej. Jeg er vidende om, at dette nye lyskryds vil være placeret forholdsvis tæt på
lyskrydset Humlebakken/ Sohngårdsholmsvej, men denne nødvendige løsning er dog set før i Danmark.

ID: 919
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

115. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
30. august 2018 13:16
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
2018920 - Aalborg Midtbys Samråds høringssvar vedr BRT (endelig udgave).docx

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 30-08-2018 13:16:00
Name: Jørgen Birkemose Andersen
Address: Møllegade 4, 3.
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 22217707
Email: jbirkemose54@gmail.com
Emne: Aalborg Midtbys Samråd er skeptisk overfor den foreslået BRT løsning
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 920
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Aalborg Midtbys Samråds høringssvar vedr. BRT
BRT er en her og nu transportløsning, IKKE en rigtig og fremtidig trafikløsning for Midtbyen!
Repræsentanter fra Aalborg Midtbys Samråds bestyrelse har læst det store materiale vedr. BRT og har
deltaget i såvel byvandring som borgermøde i august 2018.
Der er i Samrådet ingen tvivl om, at BRT vil være en løsning, som på optimal måde flytter folk fra A til B.
MEN det er med alt for store trafikmæssige omkostninger for Midtbyen.
Man har besluttet, at BRT skal gå ret igennem Østerå og Boulevarden. Det vil ske hvert syvende minut i
hver retning. Etableres der senere en nord-sydgående BRT, skal den også gennem samme strækning,
hvilket vel vil betyde busser i hver retning hvert tredje minut? Samtidig medfører løsningen stadig, at
almindelige bybusser skal køre i samme tracé på en stor strækning af Boulevarden. Hertil kommer en
måske en øget ærindekørsel, da der nu kun kan køres i en retning. Cyklister kommer stadig - og i endnu
højere grad - til at kæmpe sig frem, og de gående, som måske nok får et dejligt fortov, vil opleve et
trafikhelvede i midtertracéet og cykler på fortovet. Et af argumenterne for at køre igennem
Østerå/Boulevarden er, at byens detailhandel kan tilgodeses bedre med folk som bruger den kollektive
trafik. Men så indstiller planlæggerne at nedlægge BRT stationen ved Borgmesterkontoret, så der kun er én
station ved Nytorv og én ved Kennedys Plads.
Boulevarden er byens fine gade, på linje med parisiske boulevarder, og Østerå er byens historiske fødsel.
Hvordan kan vi finde på at belaste byens vigtigste gade med en sådan trafikløsning? Har vi da i Aalborg intet
lært af fortidens byplanlægning? Bergen Bybane udgår fra Byparken i periferien af centrum, hvorefter den
går gennem forstæderne til lufthavnen.
BRT-busserne repræsenterer gammel teknologi og kører på "sorte" drivmidler. På borgermødet nævnte
Projektchefen, at de første BRT-busser først vil køre ud på ruten om tidligst fem år. Det er rigtig lang tid
sammenholdt med den teknologiske forventede udvikling, og det vil tilføre ændrede krav til planlægningen.
Hvis vi antager at anskaffelsen af busserne vil ske hen mod slutningen af perioden, så er det yderst relevant
at planlæggere og politikere lægger et helt afgørende fokus på anvendelse af andre drivmidler og følgelig et
bredere sortiment af busformer.
Kennedys plads og Aalborg station er knudepunkt for både bus og togtrafik. Det gælder for såvel byens
egne borgere, pendlere og de mange, som skal ud til Universitetet og det nye supersygehus. Disse
mennesker har brug for at komme videre, og det mest oplagte behov er at komme østpå! Man kunne
overveje, at lade BRT starte ved Kennedys Plads og kun køre mod øst. Vil folk skifte transportmiddel?
Aalborg er en storby, og selvfølgelig vil man skifte, hvis der laves en intelligent trafikløsning, som bygger på
mange slags transportmidler. Hvordan skulle københavnerne klare sig uden at skifte mellem bus, tog, S-tog,
Metro?
Et af kommunens argumenter har været, at mange unge, som skal til universitet, bor i Vestbyen. En mere
oplagt løsning end BRT kunne være at lade hurtige bybusser køre via Kong Christians Allé, Øster Allé og via
busrampen ned til Kennedys plads for tilslutning til BRT.
Det mest bekymrende ved den fremlagte løsning er manglen på fremtidsvision for, hvordan trafikformerne
udvikler sig i ikke mindst storbyer. Man kigger på en dyr løsning, som ser oplagt ud her og nu, men som kan
blive en klods om benet på byudviklingen og transportformerne i Midtbyen.

Nye og kommende eldrevne køretøjer (elcykler, scootere, biler, busser, m.fl.) vil give mulighed for at
løse behovet i midtbyen på andre, bedre, lydsvagere og renere måder. Flere deleøkonomiske løsninger
vil komme, men en særlig vigtig udvikling viser tillige, at førerløse busser kan køre ad forud fastlagte
ruter (jf. det kommende forsøg på en sti i Aalborg Øst). Et rutenet af elbusser i forskellige størrelser vil
være yderst velegnet til midtbyen. De kan blande sig sikkert med anden trafik og vil kunne betjene
midtbyens brugere helt optimalt.
Eller lad os blot se på den hastigt voksende interesse for elcykler, hvor de mere langsomme passer godt til
midtbyen, mens de hurtigere og kraftigere vil passe til større afstande. For de unge vil også elektroniske
løbehjul, segways og tilmed skateboards få betydning, mens der for de modne vil komme en udvikling i
gang baseret på scootere, kabinescootere og mikrobiler, og hvor delebilordninger kan komme i spil som
betydelig aflastning af trafikken og som en reduktion af byens forurening. Hvordan vil man indplacere dette
væld af alternative transportmidler i en dominerende BRT løsning?
Aalborg Midbys Samråd er skeptisk overfor den foreslåede BRT løsning i Midtbyen af ovennævnte grunde,
og vi opfordrer planlæggere og politikere til at finde bedre, renere og mere fremtidsorienterede løsninger
for trafikken i Aalborg. Vi bryster os nu af at være en moderne videns- og kulturby, så lad os dog bruge den
viden, vi har om fremtiden, i planlægningen.
Hvis byrådet fastholder den skitserede linjeføring i Midtbyen som plan- og fremlagt, må det være
uomgængeligt, at man ikke fastlåser mulighederne for meget over for andre former for ny kollektiv
transport. Hvis det er rigtigt, at Boulevarden skal have et "brugervenligt"/grønt tracé, hvor busser (i
forskellige størrelser) er blandet med privatbiler, så vil Samrådet dog udtrykke en lille forhåbning og en stor
forventning til, at den faktiske trafikbelastning vil blive reguleret hen ad vejen.
Der bør allerede nu suppleres med nogle markerede og synlige løsninger for hvordan cyklister og andre
”bløde” trafikanter vil kunne flytte sig rundt i midtbyen – specielt på nord-syd aksen. I øjeblikket er
løsningen med kørsel mod ensretningen i eksempelvis Rantzausgade en lappeløsning.
Med venlig hilsen
på Aalborg Midtbys Samråds vegne
Jørgen Birkemose Andersen
Et medlem af samrådets bestyrelse, næstformand Jørgen Pyndt, kan ikke tilslutte sig at BRT kun skal gå fra
Kennedyarkaden og til det nye universitetshospital. Jørgen Pyndt går ind for BRT og projektet i hele sin
udstrækning. Herudover er Jørgen Pyndt enig i Samrådets generelle bemærkninger om at forbedre
rammerne for de svagere trafikgrupper, som f.eks. cyklister, og at der på sigt er en lang række forhold, der
trænger til forbedringer på trafikområdet.

116. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
30. august 2018 14:40
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
2018922 - BRT.docx

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 30-08-2018 14:40:00
Name: Ole Friis
Address: Paludan Müllersvej 25
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 29885687
Email: frianh@stofanet.dk
Emne: Vejgaard Samkråd
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Aalborg den 30. august 2018
Angående lokalplan 1-1-134 BRT tracé Aalborg
Vejgaard Samråd er blevet kontaktet af personer bosiddende i Bernstorffsgade. Der er fra disse sendt indsigelser
mod lokalplanen angående BRT bussen.
Det er samrådets opfattelse, at det er meget vigtigt at lytte til disse indsigelser fra beboere i de involverede
områder. De ved, hvad der sker i lokalområdet. Samtidig er der fra flere mennesker i området indsendt
gennemarbejdede ændrings/løsningsforslag, der er en ”gave” til planlæggerne, så det bedst mulige resultat opnås.
Som sagt – Vejgaard Samråd vil på det kraftigste opfordre til at tage beboernes indsigelser og forslag op til positiv
overvejelse. Uanset hvor Vejgaards 14 000 mennesker bor, så skal de være i samspil med Aalborg Kommunes
planlægning.
Med venlig hilsen
Vejgaard Samråd

ID: 922
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Aalborg den 30. august 2018

Angående lokalplan 1-1-134 BRT tracé Aalborg

Vejgaard Samråd er blevet kontaktet af personer bosiddende i Bernstorffsgade. Der er fra disse sendt
indsigelser mod lokalplanen angående BRT bussen.
Det er samrådets opfattelse, at det er meget vigtigt at lytte til disse indsigelser fra beboere i de involverede
områder. De ved, hvad der sker i lokalområdet. Samtidig er der fra flere mennesker i området indsendt
gennemarbejdede ændrings/løsningsforslag, der er en ”gave” til planlæggerne, så det bedst mulige resultat
opnås.
Som sagt – Vejgaard Samråd vil på det kraftigste opfordre til at tage beboernes indsigelser og forslag op til
positiv overvejelse. Uanset hvor Vejgaards 14 000 mennesker bor, så skal de være i samspil med Aalborg
Kommunes planlægning.

Med venlig hilsen
Vejgaard Samråd
Ole Friis

117. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
30. august 2018 15:22
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 30-08-2018 15:22:00
Name: Lise Stenbro
Address: Ryes Passage 2 st. th.
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 25394992
Email: lise.stenbro@nordjyske.dk
Emne: +Bus i Vestbyen
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vestbyen er en fantastisk bydel, hvor jeg efterhånden har boet i mere end 22 år. I den tid har den ændret sig meget,
så det er ikke længere kun fattige studerende og lejelejligheder, der præger området - men i stigende grad også
ejerlejligheder og børnefamilier, der bliver boende i stedet for at flytte til forstæderne, når de får børn.
Dette skaber store problemer i forhold til parkering og biltrafik, da mange i dag har bil - og fortsat vil have behov for
det på trods af den ny +Bus. Det er jo ikke alle, der arbejder eller læser i Aalborg Øst. En del skal f.eks. også nord
eller sydpå, og derfor falder deres behov for at have en bil for at kunne få hverdagen til at hænge sammen heller
ikke.
Af samme grund er det - efter min mening - også MEGET betænkeligt, at der ikke er taget højde for den øgede
trafikmængde på Annebergvej og Kong Chr.s Alle, som en delvis lukning af Kastetvej vil medføre. Køerne på
sidstnævnte er i forvejen meget lange ved arbejdstids begyndelse og ophør.
Og i forhold til parkering er bydelen også helt håbløs, og det vil kun blive forværret, når parkeringspladser på
Skydebanevej og Kastetvej nedlægges. Der bør derfor tænkes i erstatningspladser, som ikke ligger i et dyrt p-hus
langt fra der, hvor folk bor i dag. Lad os for eksempel da for pokker snart få nogle flere skråparkeringer, der virker!
Eller sløjfe nogle af de tåbelige opstribninger og regler (f.eks. at man har lagt fliser i dele af p-bånd, som betyder at
det af p-vagterne betragtes som fortorv).
Mvh.
(og på helt private vegne)
Lise Stenbro
ID: 923
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

118. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
30. august 2018 15:26
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 30-08-2018 15:26:00
Name: Flemming Gade
Address: Annebergvej 78
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 22530085
Email: flemming.gade@gmail.com
Emne: Høringssvar fra Vestbyen Samråd
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Høringssvar fra Vestbyens Samråd.
Trace og stoppesteder
Vi tager den påtænkte linjeføring for BRT til efterretning.
I forhold til antal og placering af stationer foreslår vi tilføjet en station ud for Sankt Joseph (krydset
Kastetvej/Dannebrogsgade) eller en flytning af den påtænkte station ved Vestbyens Station hertil. Bydelens tre
største butikker, Fakta, Aldi og Kvickly er beliggende her. Samtidig sker postbesørgelse herfra.
Det vil være af væsentlig ulempe for bl.a. dårligt gående ikke at kunne kombinere indkøb umiddelbart med BRT.
30% af beboerne i Aalborg vest er over 60 år og ca. halvdelen af disse over 70 år.
I forhold til Sankt Mariæ Skole – og den påtænkte udvidelse heraf ved lukningen af hospice – er det værd at overveje
at placere en station også i forbindelse med denne store skole.
Trafikforhold omkring traceet og afledte trafikale konsekvenser Vi vil gerne bemærke de formodede trafikale
problemer, som vil opstå omkring selve traceet.
Vestre Fjordvej: Der er allerede stærk trafik omkring Vesterkær Skole og udkørsel til Kastetvej. Der bør sikres en tryg
skolevej og fornuftig mulighed for udkørsel fra kvarteret til en øst-vestgående forbindelse for biltrafik.
Peder Skrams Gade/Ved Stranden: På grund af ensretningerne på og omkring Kastetvej bliver disse veje en
væsentlig tilkørselsvej til midtbyen og, den anden vej, Hasseris og Aalborg Vest. Det bemærkes samtidig, at
Nyhavnsgade ofte i forvejen er mindre farbar p.g.a. trafikmængden, og det kan betvivles om den kan optage det
øgede trafiktryk. Når Peder Skrams Gade skal krydses vil der formodentlig blive behov for en trafikregulering og
mere sikker overgang.
Annebergvej: Vi tvivler på om Annebergvej er i stand til at opsuge en meget større trafikmængde, end den har nu.
Der er trafikbump fra Vesterlund til Vestre Fjordvej. De har ikke i tilstrækkelig grad medvirket til nedsat hastighed,
og medfører angiveligt rystelser og sætningsskader på nogle af de omkringliggende ejendomme. Derfor foreslår vi,
at der etableres anden hastighedsregulerende foranstaltning, f.eks. i form af gadeindsnævringer.
I den østlige ende er der dårlig forbindelse mod Vesterbro, og denne sker primært gennem mindre villaveje.
Ved Annebergvej ligger flere ældreinstitutioner, Klostermarksskolen, Sportshøjskolen, samt i Annebergvejs
forlængelse Handelsskolen. Det er derfor væsentligt med sikre veje for børn, unge og ældre.

Absalonsgade: Ved øget trafiktryk på Absalonsgade er det vigtigt, at der etableres bedre oversigt. Det er næppe
muligt at sluse mere trafik mod øst gennem Reberbanegade, som allerede nu er smal og stærkt trafikeret.
Krydset Annebergvej/Absalonsgade bør trafiksikres p.g.a. skoler og institutioner. Samtidig er det svært at se,
hvordan trafikken herfra kan kanaliseres ind imod Vesterbro og midtbyen.
Anders Borks Vej/Hasserisgade: Det er svært at se, hvordan en større trafikmængde kan ledes gennem Dronning
Christines Vej og igennem det komplicerede kryds ved Aalborg Arrest og tilkørslen fra Hasserisvej til Vesterbro.
Det er vigtigt, at der sikres fornuftige adgangsveje til erhverv, herunder butikker og klinikker i Vestbyen. Bydelen er i
forvejen udfordret i sin erhvervsudvikling p.g.a. manglen på samlede erhvervsområder med butikker, håndværk og
småindustri.
Parkering og adgang
Det er væsentligt, at der fastholdes og nyoprettes et tilstrækkeligt antal gratis parkeringspladser. Herunder, at de 48
pladser som nedlægges jf. notat fra BRT-sekretariatet genoprettes. Ud over de allerede i notatet nævnte
erstatningspladser kan vi pege på oprettelse af evt. yderligere pladser ved at inddrage en del af det nordre fortov af
Otto Ruds Gade og oprette skråparkering der.
Det er ligeledes væsentligt, at butikker og andre serviceerhverv sikres gode muligheder for kundeparkering. Ellers vil
det være til skade for en bæredygtig erhvervsmæssig udvikling af Vestbyen.
En særlig problematik er lastbilers adgang til butikker og parkering under aflæsning. Det gælder særligt i området
omkring C.V.Jessensgade og Otte Ruds Gade.
Disse lastbiler( op til 20 meters længde) skal komme fra Engtoftevej – Steen Billes Gade og Otte Ruds Gade til
sidevejen C.V. Jessens Gade og til brandvejen Otte Ruds Gade, hvorefter de skal ud af ”lille” Otte Ruds Gade til
Kastetvej.
Med de store lastbiler som kører nu , kan dette ikke lade sig gøre.
Vi foreslår at ”lille” Otte Ruds Gade åbnes for ærindekørsel fra og til Kastetvej i et begrænset tidsrum på hverdage,
eller at varer til de berørte butikker skal transporteres på mindre lastbiler. Sættevogne har ikke noget at gøre i et
boligområde.
Der bør sikres tilkørsel til gårde og parkeringsanlæg/garager på Kastetvej.
Endelig vil vi foreslå etablering af et større Park & Ride-anlæg med gratis parkeringspladser ved BRTs endestation
ved Væddeløbsbanen. Det er væsentligt, at der sikres god mulighed for pendlere og andre til at skifte
transportmiddel og fortsætte trafikken mod den indre by på en meningsfuld måde, som indbefatter let adgang til
rigelig parkering. Det skulle f.eks. ske i forbindelse med arealet ved Nordens Fabrikker. Derved kan de 80
umarkerede kantstensparkeringspladser, som nedlægges på Skydebanevej erstattes. Der er i forvejen god brug for
parkering i forbindelse med Vestre Fjordpark, udnyttelsen af de grønne arealer og kolonihaverne.
Ved en fornuftig brug af et sådant Park & Ride-anlæg vil man dels aflaste biltrafikken i Vestbyen, dels sikre en bedre
økonomi for BRT.
Samrådet er af den opfattelse at de trafikale ændringer som følger af +bussen vil ændre forholdene for borgerne i
Vestbyen på godt og ondt, - og foreslår at der snarest tages initiativer til start af drøftelserne af en helhedsplan for
Vestbyen.
Med venlig hilsen
Vestbyens Samråd

ID: 924
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

119. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
30. august 2018 15:36
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
2018925 - Vejene.docx

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 30-08-2018 15:36:00
Name: Carsten Larsen
Address: Bernstorffsgade 69
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 24265667
Email: cl.post@stofanet.dk
Emne: Angående lokalplan 1-1-134 BRT tracé Aalborg
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Aalborg d. 30. august 2018
Indsigelse mod trafikændringerne ved BRT-forbindelsen – lys krydset Bernstorffsgade området.
Angående lokalplan 1-1-134 BRT tracé Aalborg Nu har der været afholdt borger møder m.m. omkring dette store
projekt om BRT - forbindelsen. Man får en fornemmelse af at politikerne med alle midler vil have denne forbindelse
og store ændring i byen vedtaget, selv om der måske ikke er et behov for det. Måske er det for at kunne vise til
resten af landet og den store verden at det også kan lykkes i Aalborg?
Der kan stilles mange spørgsmål: Er der lavet målinger på at der er et behov? Er der ikke stadig lige mange biler i
andre storbyer der har noget lignede? Får det bilisterne til at lade bilen stå og tage BRT i stedet for, som politikerne
ønsker, hvilket er meget tvivlsomt? Disse og mange flere spørgsmål kan stilles – men et ærligt svar får vi nok aldrig.
Aalborg kommunes planer om lukning for venstre sving til side vejene op ad Sohngårdsholmsvej, sådan at det kun er
muligt at komme ind via lyskrydset ved Bernstorffsgade/Sohngårdsholmsvej, vil komme til at belaste
Bernstorffsgade endnu mere end den allerede er i dag. Samtidig kommer det til at give betydeligt mere utryghed for
bl.a. cyklisterne og beboerne i området – herunder ikke mindst de mange børnefamilier der de senere år er flyttet til
området. Bernstorffsgade er ligesom mange øvrige veje i kvarteret smal. Dette har flere gange givet bilejere der
holder på vejene ved deres villa en kedelig oplevelse med et mistet sidespejl. Det kan kun være på grund af øget
biltrafik.
Karnersvej er en lukket vej med 30 km/t zone og vej bump. Dette passer ikke helt sammen med øget trafik i
Bernstorffsgade hvor der er 40 km/t zone uden chikane.
Løsningsforslag hertil:
1)Bernstorffsgade lukkes forenden ved udkørsel til Riishøjsvej. Dette vil give mere tryghed for cyklisterne og
beboerne i Bernstorffsgade.
Forenden af Bernstorffsgade er der en lille grøn beplantning – hvis denne fjernes kan det blive til fordel for en mulig
vende plads for renovationsvæsenet.
2)Vendepladsen der er nævnt, kan måske være svær at etablere, men ved ændring af det farlige T – kryds ved
Bernstorffsgade/Riishøjsvej, til lukning af denne – kan der samtidig tænkes på gode løsninger på Riishøjsvej. Ved at
tage en lille del af Riishøjsvej til hjælp for etablering af en vendeplads, sammen med den omtalte grønne
beplantning, kan det måske løse problemer de to steder samtidig.

3)På Karnersvej - som er en lukket vej – er det set at renovationsvæsenet bakker på denne vej. Måske det også er
muligt på Bernstorffsgade ved en lukning.
4)Side vejene der lukkes for venstre sving – Vonsyldsgade, Heilskovsgade og Petersborg vil kunne komme ind ved
Langelandsgade og rundkørslen til Petersborgvej og Odinsgade, samt fra Humlebakken.
5)Trafikken er på denne måde længst mulig tid på de store veje, og bliver på denne måde ledt hen til det kvarter de
hører til.
6)De ekstra få minutter bilisterne skal være på vejene vil give en betydelig større tryghed for mange beboere der i
dag mærker meget trafik i Bernstorffsgade området.
Nedenfor er hvad Aalborg kommune skriver de har til hensigt at gøre for cyklisterne i byen – skabe gode vilkår m.m.
Det vil ikke kunne gå i opfyldelse hvis ikke der sker en ændring af planerne der her er omtalt.
Aalborg kommune skriver:
”Aalborg skal være en Cykel by, - et sted, hvor der er tænkt på cyklisterne. Der skal skabes en by med gode vilkår for
cyklisternes mulighed for at komme hurtigt til og fra uddannelse, arbejde og andre gøremål på cykel, så cyklen bliver
et godt alternativ til at tage bilen”.
I kommunens materiale om Archimedes cykelruten, som der både er givet støtte til fra EU og staten, skrives der at
ruten skal have ”Fremkommelighed, trafiksikkerhed og synlighed”.
Det fortæller tydeligt at det planlagte BRT-projekt kommer til at gå ud over det til tænkte med Archimedes
cykelruten og Aalborg som cykel by. Det hænger ikke sammen med den øgede trafik gennem dette område.
Vedhæftet er billeder af omtalte veje.
1)Karnersvej – 30 km/t zone, lukket vej med vejbump.
2)Karnersvej set fra Sohngårdsholmsvej.
3)Bernstorffsgade ud mod Riishøjsvej – farligt T – kryds og den omtalte grønne beplantning der måske kan bruges,
som vendeplads.
4)Riishøjsvej mod Samsøgade – hvor der er busslus og dermed gennemkørsel forbudt for biler.
I håb om at kommunen tænker sig om og skaber tryghed for cyklisterne og beboerne i omtalte område, ønskes der
god arbejdslyst med dette store BRT-projekt.

ID: 925
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Vejene Karnersvej og denne set fra Sohngårsholmsvej.

Karnersvej – Blind vej med 30 km zone og 2 vej bump.

Karnersvej – Ud mod Sohngårdsholmsvej. Indkørsel forbudt

Vejene Bernstorffsgade, Riishøjsvej og Samsøgade.

Farligt T – Kryds Bernstorffsgade/Riishøjsvej. Bus sluse til venstre i krydset.

Bus sluse fra Riishøjsvej ned mod Samsøgade. Til højre ses lukningen af modsatte ende af Bernstoffsgade.

120. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
30. august 2018 18:30
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 30-08-2018 18:30:00
Name: Rolf Iversen
Address: Istedgade 38, st tv
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 20169967
Email: r_iversen@hotmail.com
Emne: +Bus i Vestbyen
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vestbyen er i forvejen plaget af mangel på p-pladser. Så at fjerne p-pladser og sænke normen i forhold til nybyggeri
er direkte vanvittigt.
Man er også igang med at nedgrave renovation løsninger der også giver udfordringer i forhold til parkering.
Kommune sender p-vagter på gaden midt om natten og vi ser hver morgen biler med bøder i forruden.
Måske man skulle etablere nogle p-pladser så folk har en mulighed for at parkere lovligt. Der er masser af
muligheder for at finde løsninger.
Så iden at pendlere skal komme til Vestbyen og parker ders bil for så at tage +bussen til midtbyen giver ingen
mening hvis man ikke kan parkere i Vestbyen
Har man overhovedet undersøgt forholdene efter at man har ændret midtbys p zonen, og lagt den helt ud til
Dannebrogsgade?
ID: 926
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

121. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
30. august 2018 19:46
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
2018927 - Indsigelse angående ændringer i infrastrukturen på de omkringliggende
veje ved Bernstorffsgade.docx

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 30-08-2018 19:46:00
Name: Allan Kristensen
Address: Bernstorffsgade 51
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:
Email: allandkristensen@hotmail.com
Emne: BRT 1-1-134
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 927
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Vejgaard, Aalborg

BRT 1-1-134

30.08.2018

Indsigelse angående ændringer i infrastrukturen
på de omkringliggende veje ved Bernstorffsgade
Som beboere på Bernstorffsgade er vi bekymrede for planerne for ændringer på vejene Petersborgsvej,
Hejlskovsgade og Vonsylsgade 9000 Aalborg.
Vores bekymringer går på følgende:
-

-

-

-

At ændring af indkørselsforhold fra Sohngaardsholmsvej til Peterborgsvej, Hejlskovsgade og
Vonsylsgade vil øge trafikken markant på Bernstorffsgade, uden at der laves foranstaltninger på
Bernstorffsgade af nogen art.
At Bernstorffsgade vil blive endnu mere belastet af tung trafik (i forvejen er antallet af lastbiler og
andet tungt køretøj steget markant, siden lyskrydset blev etableret)
At udkørslen til Rishøjsvej bliver mere trafikalt belastet af biler, hvilket vil kunne give problemer ift.
den tætte trafik af cykelister, der dagligt (særligt om morgenen) benytter sig af busslusen ved
Rishøjsvej, både ift. ulykker og ift. kødannelse på Bernstorffsgade. Aalborg er en ”cykelby” og
nævnte strækning – universitetsruten – er netop en ”cykelpendlerrute”1 ifølge Aalborg kommunes
hjemmeside, hvor der ligeledes står: ”Aalborg Kommune har altid fokus på at optimere og gøre
sikkerheden bedre for cyklisterne. Dette er i samarbejde med Politiet, Cyklistforbundet, Trygfonden
m.m."2.
Bernstorffsgade har dagligt mange biler holdende på vejen – både i løbet af dagen og om aftenen
og om natten. Med planerne om at etablere lejlighedsbyggeri på den nuværende Østre Allé Skole,
hvor parkeringspladserne kun normeres med 0,75%, bekymrer det os, at det vil kunne øge antallet
af parkerede biler på Bernstorffsgade og besværliggøre gennemkørslen yderligere.
At vi beboere på Bernstorffsgade ikke er blevet hørt ift. planlægningen af de infrastrukturelle
ændringer.

Det, vi ønsker, at der overvejes ift. ændringerne, er følgende:
-

At Bernstorffsgade blændes af for biludkørsel mod Rishøjsvej. Dette vil mindske trafikken ift.
bilister, der bruger Bernstorffsgade som vej ind til Vejgaard, samt sikre/optimere busslusen på
Rishøjsvej som en sikker passage for cykelister (jf. Aalborg kommunes hjemmeside). Eventuelt
kunne der etableres en elektroniskbom, eller det lille grønt areal for enden af Bernstorffsgade ud
mod Rishøjsvej, vil evt. kunne inddrages til vendeplads for renovationskøretøjer.

Under alle omstændigheder vil vi appellere til:
-

1
2

At Bernstorffsgade, i samråd med beboerne på vejen, tages i betragtning til
trafikale/infrastrukturelle ændringer, som fx helleanlæg, vejbump, eller andet, der kan sikre vejen
ift. øget-, tung- og hurtigtkørende trafik.

http://www.aalborgcykelby.dk/media/3286595/cykelstikort2015_aalborg.pdf
http://www.aalborgcykelby.dk/aalborg-cykelby/kampagner-events

122. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
30. august 2018 19:53
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 30-08-2018 19:53:00
Name: Mikael Vetner
Address: Bernstorffsgade 53
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 27598643
Email: vetner@gmail.com
Emne: Indsigelse mod Lokalplan 1-1-134 BRT Tracé - delstrækning G
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Der gøres hermed indsigelse mod Lokalplan 1-1-134 BRT Tracé. Indsigelsen vedrører to centrale forhold i tilknytning
til den planlagte fremtidige trafikafvikling på Bernstorffsgade (mod Sohngaardsholmsvej) samt Aalborg Kommunes
forvaltning af høringsforløbet, mens der ikke gøres indsigelse mod selve tracéet og busforbindelsen. Indsigelsen
gøres over 3 særskilte punkter:
1. Den øgede trafikale belastning af Bernstorffsgade (mod Sohngaardsholmsvej) Ved den planlagte udvikling af
delstrækning G presses store dele af trafikken fra det centrale Vejgaard op gennem Riishøjsvej og ud gennem
Bernstorffsgade (og modsat). Det rejser stor bekymring hos beboerne i området. Årsagen er planerne om den
delvise lukning (for venstresving, dvs. højre ind og højre ud eller helt lukket) af Peterborgsvej, Heilskovsgade,
Vonsyldsgade og Karnersvej ud mod Sohngaardsholmsvej. En lukning eller begrænsning af disse fire veje vil
ufravigeligt medføre øget trafik på Bernstorffsgade, der allerede efter opretning af lyskryds (v. Sohngaardsholmsvej)
har oplevet en betragtelig forøgelse af trafikken, herunder også tung trafik (busser, lastbiler m.v.). Det gør sig
således gældende, at en trafikmåling foretaget af Aalborg Kommune i årene 2010 og 2016 påviste tæt på en
fordobling af trafikken (fra 270 biler pr. døgn til 487 biler pr. døgn). Dertil kommer, at der allerede på nuværende
tidspunkt er problemer med at afvikle den øgede trafik via Bernstorffsgade og ud på Sohngaardsholmsvej. I
morgentrafikken ’lukkes’ Sohngaardsholmsvej ofte helt af af biler i køkørsel på vej ned mod lyskrydset Øster
Allé/Sohngårdsholmsvej. Bilerne holder ved rødt lys ofte ude i lyskrydset ved Bernstorffsgade og spærrer for
billisterne fra Bernstorffsgade og Eternitten, som ønsker at svinge til enten højre eller venstre. Så allerede nu er der
betydelige udfordringer og problemer med at afvikle den øgede trafik hensigtsmæssigt via Bernstorffsgade.
Bernstorffsgade er som de øvrige veje en villavej, med en betragtelig mængde småbørnsfamilier, ligesom
Bernstorffsgade skal servicere trafik fra gående, cyklister og øvrig biltrafik til og fra Karnersvej og Edvardsvej ind mod
det centrale Vejgaard, hvor der også er småbørnsfamilier m.v.. Dertil kommer, at en del husene ikke har indkørsel til
at parkere bilerne i (bl.a. som følge af smalle parceller). Det medfører, at der er mange biler parkeret i begge
kørselsretninger, hvilket igen resulterer i dårligt udsyn, smalle passager og dermed også øget risiko for bløde
trafikanter. Dette er oplagt særligt problematisk for børn på vej til og fra skole, da der ofte flere steder på vejen ikke
er plads til at både en bil og en cyklist kan passere hinanden samtidig pga. parkerede biler og smalle vejforhold.

Den øgede trafik siden 2010 indbefatter endvidere dagligt bilister, der ikke overholder fartgrænsen. Tværtimod
opleves dagligt hastige og risikable gennemkørsler af Bernstorffsgade, som er til stor bekymring for flere beboere.
Den øgede trafikale belastning vil således resultere i øgede støjgener, øget forurening i nærmiljøet samt qua den
tunge trafik også øget risiko for sætningsskader mv. på husene. Dertil kommer den helt oplagte og kraftigt forøgede
risiko ift. trafiksikkerheden for såvel trafikanterne på Bernstorffsgade, men også på Riishøjvej (se pkt. 2).
Der gøres på den baggrund indsigelse i forhold til den planlagte øgede trafikafvikling på Bernstorffsgade og de
konsekvenser denne vil få i form af øget forurening, støjgener og forværringen af trafiksikkerhed for gadens
beboere. Bernstorffsgade er en smal villavej og ikke et trafikalt knudepunkt.
2. Trafiksikkerhed på og omkring Bernstorffsgade og Riishøjvej Den planlagte øgede trafikafvikling på
Bernstorffsgade vil forværre trafiksikkerheden på og omkring Bernstorffsgade (dvs. især Riishøjsvej) betragteligt.
Jf. den planlagte udvikling af delstrækning G lukkes der for venstresving ind ad Vonsyldsgade, Heilskovsgade,
Petersborgsvej og Karnesvej, mens højre og venstresving bibeholdes i krydset ved
Sohngaardsholmsvej/Bernstorffsgade. Dermed bliver Bernstorffsgade også den eneste vej, hvor bilister fra det
centrale Vejgaard kan svinge til venstre (og højre) ud på Sohngaardsholmsvej. Det gør, at Bernstorffsgade bliver
hovedfærdselsåren ind og ud af det centrale Vejgaard.
Trafikafviklingen på og omkring Bernstorffsgade er imidlertid allerede præget af en række væsentlige
opmærksomhedspunkter. Dels er der trafikken m. bilister, cyklister og gående fra og igennem Karnersvej, Edvardsvej
og Bernstorffsgade samt Eternitten, men der er også – og langt mere intensivt – trafikken af cyklister langs den
såkaldte Archimedes-cykelrute, eller ’cykelmotorvejen’. Denne trafik opleves af såvel beboerne på Bernstorffsgade
og Riishøjsvej, og af de øvrige trafikanter (bilister, cyklister og gående), ofte som risikabel og direkte farlig.
Årsagen er, at vejforløbet op ad bakken fra Samsøegade til Riishøjvej gennem busslusen er svært uoverskuelig for
trafikanter, der enten kommer fra Bernstorffsgade eller ad Riishøjvej. Her overraskes man ofte af cyklister i høj fart
(fx på elcykler), med eller uden lys i den tætte morgentrafik samt i løbet af dagen. På samme måde opleves det af
cyklister på vej op af samme bakke, at bilister i for høj fart eller uden tilstrækkelig opmærksomhed svinger ind foran
cyklisterne, der netop har forceret bakken og på den måde kommer til syne i et svært overskueligt sving.
I alle tilfælde skaber det dagligt risikable og ubetinget farlige situationer for alle parter, som allerede har medført
flere påkørsler. Af samme årsag har beboere tidligere kontaktet Aalborg Politi om farlige situationer.
Den planlagte øgede trafik vil ubetinget forværre ovenstående problemstillinger. Lokalplanen vil således fremme
øget biltrafik via Riishøjvej gennem Bernstorffsgade til fare for cyklister på Archimedes-cykelruten og for beboerne
på Bernstorffsgade.
Der gøres på den baggrund indsigelse i forhold til den planlagte øgede afvikling af biltrafik via Riishøjvej og
Bernstorffsgade som vil forværre trafiksikkerheden for de rigtig mange cyklister – og bilister – på samme rute.
3. Forvaltningspraksis
Endelig er det undertegnedes opfattelse, at høringsforløbet er kendetegnet ved dårlig, hvis ikke ligefrem ulovlig
forvaltningspraksis. Således bør omfattende infrastrukturelle ændringer, der får så gennemgribende konsekvenser
for de borgere (parter i sagen), der bliver berørt af det, sendes i en høringsproces, der sikrer, at disse borgere dels
fyldestgørende og præcist oplyses om ændringerne og dels får rettidig mulighed for at forholde sig til konsekvenser
af disse ændringer.
Det er ikke undertegnedes opfattelse, at en sådan høring er tilvejebragt af Aalborg Kommune. Fremdeles anføres
det alene på Aalborg Kommunes hjemmeside for hele projektet, at vejene Karnersvej, Vonsyldsgade, Heilskovsgade
og Petersborgvej ”Lukkes eller højere ind/højre ud” (for Petersborgvej ”højre ind/højre ud”). Det er dermed
uigennemskueligt og utilstrækkeligt kommunikeret i hvilket omfang trafikken fra villakvarteret i Vejgaard centrum

(se ovenfor) planlægges afviklet, om Bernstorffsgade bliver den centrale trafikåre for trafik mod
Sohngaardsholmsvej og hvilke konsekvenser det vil få, samt hvordan det påtænkes afhjulpet, forhindret eller lign.
Det er derimod tydeligt, at borgerne på Bernstorffsgade kraftigt berøres af den planlagte trafikafvikling. Da disse
borgere derfor er direkte berørte parter i sagen bør høringen være sket skriftligt/via e-boks som det var tilfældet
ved tidligere trafikale ændringer (lukning af Karnersvej for venstresving og etablering af lyskryds v. Bernstorffsgade).
Valget af medie for høringen uden tilstrækkelig information af borgerne herom, afskærer derfor de facto borgerne
fra et ordentligt høringsforløb.
Den sparsomme information indebærer fremdeles også, at kommunen i samme forbindelse har forsømt at forsyne
de berørte parter med estimater af den fremtidige trafik samt konsekvensberegninger (forurening, trafiksikkerhed,
tidspunkter med spidsbelastning m.v.). Dette medfører entydigt, at de berørte parter har været underinformerede
om de planlagte ændringer.
Der gøres derfor indsigelse mod Aalborg Kommunes forvaltningspraksis ift. høring af borgerne.
I forlængelse af nærværende indsigelse anbefales det, at trafikafviklingen på og omkring Bernstorffsgade og
Riishøjvej genovervejes og gentænkes samt, at der i den forbindelse indledes en gensidig dialog med de berørte
borgere, som i flere andre indsigelser og høringssvar har fremsat en række begrundede og realistiske alternative
løsningsforslag.

ID: 928
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

123. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
30. august 2018 20:41
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 30-08-2018 20:41:00
Name: Nikolaj Svendsen
Address: Bernstorffsgade 67
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 26748915
Email: svendsen.nikolaj@gmail.com
Emne: Indsigelse mod Lokalplan 1-1-134 BRT Tracé - delstrækning G
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Planerne om lukning eller begrænsning af Petersborgvej, Heilskovsgade, Vonsyldsgade og Karnersvej ud mod
Sohngaardsholmsvej vil medføre øget trafik på Bernstorffsgade og skabe yderligere komplikationer i forbindelse
med afviklingen af denne. Siden der blev lavet lyskryds har beboere i området allerede oplevet en betragtelig
stigning i trafikken på Bernstorffsgade, hvilket medfører stor risiko for ulykker på strækningen, hvor især små børn
og ”bløde” trafikanter er i farezonen. Derudover har den øgede trafik også medført, at det allerede på nuværende
tidspunkt er problematisk at komme ind/ud fra gaden i myldretiden, da der er kø-kørsel hele vejen ned af
Sohngårdsholmsvej.
Den øgede trafikale belastning vil desuden resultere i øgede støjgener, øget forurening i nærmiljøet samt qua den
tunge trafik også øget risiko for sætningsskader mv. på husene.
På denne baggrund gøres der indsigelse i forhold til den planlagte øgede trafikafvikling på Bernstorffsgade og de
konsekvenser denne vil medføre i form af øget forurening, støjgener og forværringen af trafiksikkerhed for gadens
beboere. Bernstorffsgade er en smal villavej og ikke et trafikalt knudepunkt.
Bernstorffsgade bør sidestilles med de øvrige villaveje, og vi vil appellere til, at man derfor også vælger at lukke
Bernstorffsgade af, og som alternativ løsning til afvikling af trafikken, overvejer at åbne op for gennemkørsel ved
Busgraven på Riishøjsvej/Samsøgade.
ID: 929
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

124. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
30. august 2018 20:42
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 30-08-2018 20:42:00
Name: Jess Nielsen
Address: Bernstorffsgade 30
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 23251097
Email: jessnielsen@stofanet.dk
Emne: Indsigelse mod Lokalplan 1-1-134 (delstrækning G) samt Tillæg H.033 for BRT i Aalborg
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Det er med stor bekymring for trafiksikkerheden og forringelse af kvaliteten i gaden, at jeg som beboer i
Bernstorffsgade hermed gør indsigelse mod forslaget til Lokalplan 1-1-134 (delstrækning G) samt Tillæg H.033 for
BRT i Aalborg.
Efter lysreguleringen Sohngårdsholsvej/Bernstorffsgade blev etableret for nogle år tilbage er trafiktallet blevet
fordoblet gennem Bernstorffsgade og Riishøjsvej, da folk i stor stil benytter disse veje, som gennemkørsel til og fra
Sohngårdsholmsvej på spidsbelastningstidspunkterne – morgen og eftermiddag. Bernstorffsgade er allerede præget
af mange parkerede biler, da de smalle grunde ikke giver velegnede parkeringsforhold på egen grund og en stor del
af de bilister, der kører gennem gaden overholder ikke hastigheds¬grænsen på 40 km/t.
Det er derfor nedslående, at læse redegørelsen for delstrækning G, der lægger op til at indkørsels¬forholdelsen for
Vonsyldsgade, Heilskovsgade og Petersborgvej ændres til højre ind/højre ud. Denne ændring vil uomtvisteligt
bevirke, at der endnu en gang vil blive ledt langt flere biler gennem Bernstorffsgade og Riishøjsvej, ikke kun i
myldretiden – men hele døgnet!
At lede flere trafikanter gennem krydset Riishøjsvej/Bernstorffsgade vil skabe farlige situationer med de mange
hundrede cyklister, der benytter hovedcykelruten gennem Riishøjsvej mod AAU i morgen- og eftermiddagstrafikken.
Ovenstående skal sammenholdes med Tillægget H.033 for BRT i Aalborg, hvor kravet til parkeringspladser i
forbindelse med nybyggeri naivt, for at tvinge folk til ikke at anskaffe sig biler, er reduceret fra 1,25 pladser pr. bolig
til 0,75 inden for en afstand af 500 m af BRT forbindelsen. Lokalplanerne 4-1-109 Østre Allé og 4-1-117 Samsøgade
åbner op for massiv bebyggelse langs Østre Allé (hvor Allé Skolen med tilhørende parkeringsarealer i dag ligger),
samt i Samsøgade over for den gamle skøjtehal. Manglen på parkeringspladser i forbindelse med disse byggerier vil
tvinge dets kommende beboere til at parkere på de omkringliggende villaveje Karnersvej, Bernstorffsgade og
Riishøjsvej med parkeringskaos til følge.
Jeg har svært ved at se, hvorledes man som kommune kan tillade sig endnu en gang at trafikbelaste Bernstorffsgade
og Riishøjsvej med stor kvalitetsforringelse af gaderne til følge. Hvis Lokalplanen i sin nuværende udformning bliver
godkendt, vil jeg ikke kunne lade mine børn cykle sikkert i skole!
ID: 930
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

125. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
30. august 2018 21:20
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 30-08-2018 21:20:00
Name: Chris Holmberg Bahnsen
Address: Blegkilde Alle 173, 2, 7
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:
Email: chris.bahnsen@hotmail.com
Emne: Vedr. parkeringsnormer i kommuneplantillæg samt ensretning langs Kastetvej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
P-normen:
Kommuneplantillægget påtænker at ændre P-normen ved at sænke kravene til parkeringspladser i nybyggeri med
mellem 33 og 50 %. Det ligger som en antagelse heri, at BRT-linjen vil flytte mellem 33 og 50 % af de bilister, der i
dag eller i fremtiden bor indenfor BRT-byudviklingszonen. Denne antagelse er udokumenteret og sandsynligvis
meget langt fra sandheden. Hvis dette var sandt, skulle en tilsvarende procentdel af beboerne langs BRTbyudviklingszonen arbejde eller studere langs samme zone, hvilket virker usandsynligt. VVM-redegørelsen
forudsætter, at 383 bilture pr. dag eller 140.000 bilture pr. år bliver overflyttet fra bil til letbane/BRT. Der er givetvis
meget langt fra 383 bilture pr. dag til mellem 33 og 50 % af samtlige bilture langs hele BRT-byudviklingszonen.
Jeg bor i kvarteret omkring Blegkilde Alle, hvor parkeringspladserne oprettet under den nuværende P-norm bliver
benyttet flittigt. Hvis kvarteret skulle være forsynet med parkeringspladser under den nye P-norm, vil der dagligt
være P-kaos og ingen pladser at finde for de beboere, der af flere årsager benytter bilen.
Den nye P-norm vil være til gene for beboere langs hele linjen, der ikke kan få hverdagen til at hænge sammen uden
adgang til bil, og samlet set vil det gøre området mindre attraktivt at bosætte sig i. Jeg foreslår, at den nuværende Pform opretholdes.
Ensretningen af Kastetvej:
Ensretningen af Kastetvej/Borgergade vil medføre en øget belastning af bl.a. Peder Skrams Gade, Annebergvej,
Strandvejen og ikke mindst Reberbansgade, der vil gøre Vestbyen markant mere ufremkommelig som bilist. Jeg
foreslår at opretholde et spor i hver retning på Kastetvej/Borgergade, således at det også i fremtiden bliver tåleligt
at komme frem i Vestbyen i bil.

ID: 931
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

126. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
31. august 2018 09:59
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 31-08-2018 09:59:00
Name: Niels Melchior Jensen
Address: Kvisten 82
Postnr: 9260
By: Gistrup
Tlf: 23708722
Email: nielsogmerete@gmail.com
Emne: Lokalplan 1-1-134 om BRT
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Lokalplanforslaget er ikke et fyldestgørende beslutningsgrundlag. Der er for mange uafklarede forhold, der burde
være belyst og indgå i materialet. Der burde gennemføres en ny offentlig debat om konsekvenserne. Der er sket
meget i byen og på det trafikale område, siden debatten om letbanen blev gennemført, så borgerne burde have
mulighed for på ny at diskutere, hvad vi vil med Aalborgs kollektive trafik.
I planforslagets indledende afsnit opridses, hvad en lokalplan er. Der står, at ”Et af formålene med lokalplaner er at
give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med omgivelserne og den øvrige
planlægning i kommunen”. Lokalplanforslaget opfylder ikke dette formål. Det er primært konsekvenserne for den
øvrige kollektive trafik – som jo stadig udgør hovedparten af byens kollektive trafik - der er mangelfuldt belyst.
Jeg har desuden følgende bemærkninger til lokalplanforslaget:
1.Konsekvenser for øvrig kollektiv trafik i bymidten Hovedparten af bymidtens kollektive trafik skal fortsat foregå
med de øvrige bybuslinjer. Men det nævnes ikke, hvad der skal ske med dem. Det antydes blot, at de muligvis skal
flyttes væk fra Østerågade. Hvis man har disse overvejelser må det være fordi, der er en planlægning af dette
undervejs eller i gang. Dette burde oplyses. Det er dog en vigtigere information i forhold til BRT end at nævne nogle
planer for Aalborghus Slot, som formentlig vil få temmelig marginale trafikale effekter.
Stoppestederne på Østerågade er de næstmest benyttede i byen, men den længde på stoppestederne, der er vist i
lokalplanforslaget, er ikke tilstrækkelig til, at andre busser kan være der samtidig med BRT-busserne.
Vedtagelse af lokalplanforslaget er derfor indirekte en beslutning, om, at de øvrige busser, der i dag anvender
stoppestederne på Østerågade, skal flyttes. Denne konsekvens burde nævnes direkte i lokalplanforslaget. Flytningen
af de øvrige busser er i øvrigt i direkte modstrid med lokalplanforslagets udsagn: ”Dette falder godt i tråd med, at
denne station - som i dag - bliver et centralt knudepunkt for den kollektive trafik i Midtbyen”. Det bliver jo ikke et
knudepunkt, hvis der kun vil være BRT-busserne på stedet.
Man skjuler således en væsentlig konsekvens af lokalplanen. Det er ikke rimelig måde at redegøre for ved en
beslutning, der har så store konsekvenser for mange af den kollektive trafiks brugere.
2.Konsekvenser i bymidtens øvrige gader
Hvis bybusserne fjernes fra Østerågade som en konsekvens af etableringen af BRT, vil det have konsekvenser for
trafikafviklingen på de gader, hvor de flyttes hen til. Dette burde indgå i beskrivelsen af forslagets konsekvenser.
En mulighed er, at de vest- og nordkørende bybusser flyttes til Vesterbro. Det skete også under ombygningen af
Østerågade i 1998. Konsekvensen var en markant stigning i antallet af trafikuheld på Vesterbro med fodgængere og
cyklister involveret.

For de østkørende linjer er der den mulighed, at linjerne flyttes til Danmarksgade, hvor bybusserne blev fjernet fra,
da Medborgerhuset blev åbnet i 1978. Dengang var der store rystelser i husene i Danmarksgade, og disse vil blive
meget større i dag, hvor busserne er større og dermed vil rystelserne i husene blive endnu større end tidligere.
Det er også en mulighed, at busserne til og fra Aalborg Øst og Vejgård flyttes til Jyllandsgade. Det vil medføre
væsentligt større gangafstande til midtbyens mål for mange passagerer fra Vejgård og Aalborg Øst.
Konsekvenserne for de gader, der berøres af en flytning burde være belyst, ligesom konsekvenserne for
passagererne mangler. Det er ikke i orden, at lokalplanforslaget kun fremhæver, de fordele, som BRT-linjens
passagerer får, hvis det medfører, at der er andre passagerer, der får ulemper af forslaget.
3.Konsekvenser for bymidtens udvikling.
Med hensyn til bymidtens udvikling bruger forslaget kun positive vendinger. Det hedder om byudviklingen i
midtbyen, at ”med BRT styrkes Østerågade og Boulevarden som gode forbindelser for fodgængere”. Det er rigtigt, at
det bliver lidt lettere at krydse gaderne. Jeg oplever dog ikke, at der er mange, der i dag har besvær med at krydse
disse gader, så den fordel, der fremhæves er ret marginal, men fremstår som noget meget vigtigt.
Fjernelsen af bilerne og muligvis også af bybusserne vil medføre, at der uden for butikkernes åbningstider bliver
endnu mindre liv i området, hvilket kan medføre, at det vil blive utrygt at færdes og på disse tidspunkter. Det er i
modstrid med overskriften ”Bymidten - et energisk centrum”. I disse tidsrum vil bymidten tværtimod være endnu
mere død, end den allerede er i dag.
4.Jens Bangs Stenhus
I miljøscreeningen hedder det: ”Planlægningen har ingen indvirkning på fredede eller bevaringsværdige bygninger
og bymiljøer.” Dette er ikke korrekt. Placeringen af stoppestederne ved Jens Bangs Stenhus, netop har konsekvenser
for denne fredede bygning.
Placeringen af stoppestederne sker på det sted, hvor bybysstoppestederne lå indtil 1998. Dengang blev de flyttet,
dels fordi de holdende busser foranledigede rystelser i Jens Bangs Stenhus, og dels fordi man ville friholde
bygningen af æstetiske grunde. Husets fundamenter er mig bekendt ikke blevet forbedret, så jeg har svært ved at
se, hvad der er ændret siden da.
Det kan undre, at der i redegørelsen under ”Anden Lovgivning” ikke nævnes de fredede bygninger, der er langs
traceet, bl.a. på Østerågade. Bygningerne ligger ikke i selve det afgrænsede lokalplanområde, men de påvirkes i høj
grad af anlægget.
5.Omstigning mellem buslinjerne i Aalborg Øst Busterminalen ved Sigrid Undsets Vej omtales overhovedet ikke. De
omstigninger, der i dag foregår her er dog langt vigtigere for den kollektive trafik end omtalen af en mulig
forlængelse af, at ruten for de førerløse busser ved Astrupstien engang i fremtiden muligvis kommer til at køre til
stationen Campus Forum Redegørelsen burde omtale, hvordan man vil sikre omstigning mellem BRT-linjen og de
buslinjer, der i dag trafikerer denne terminal. Alle undersøgelser viser, at sikring af korte og bekvemme omstigninger
mellem de forskellige elementer i den kollektive trafik er meget vigtig for, hvor mange der bruger af den kollektive
trafik. Hvis BRT-linjen ikke hænger sammen med de øvrige buslinjer vil det få store konsekvenser for hele det
kollektive trafiksystem. Det er rigtigt, at de passagerer, der bruger BRT-linjen, kan komme et par minutter hurtigere
frem, men hvis det medfører, at mange andre passagerer får forlænget deres rejsetid, er det samlede resultat måske
negativt, især hvis disse passagerer også påføres en omstigning.
Det er muligt, at planen er, at omstigningen mellem BRT og øvrige buslinjer skal ske ved BRT-linjens endestation ved
Universitetshospitalet. Dette stoppesteds placering fremgår af lokalplanen for Universitetshospitalet, der blev
vedtaget i 2013, hvor der var forventet letbanedrift til endestationen.
Letbanevogne skal ikke vende. Det skal BRT-busser. Det er der ikke plads til. Der er heller ikke plads til, at andre
busser kan have endestation på stedet, hvilket vil være nødvendigt, hvis busterminalen ved Sigrid Undsets Vej ikke
længere skal anvendes. NT arbejder nu med udvikling af omstigningssteder, hvor der også skal være plads til
delebiler, taxaer og cykler. Det vil kræve yderligere plads.
Det er valgt, at BRT i hospitalsområdet ikke indgår i lokalplanforslaget. Det forekommer at være en fejl, idet planen
burde forholde sig til de vilkår, der er væsentligt ændret siden 2013.

ID: 932
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

127. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
31. august 2018 11:18
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 31-08-2018 11:18:00
Name: Venstre i Aalborg KOmmune c/o Hanne F. Greve
Address: Sønder Tranders Bygade 6
Postnr: 9260
By: Gistrup
Tlf: 22132292
Email: hanne.greve@greveparken.dk
Emne: Høringssvar BRT forslag
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsendt af Venstre i Aalborg Kommune, der repræsenterer 13 Venstre vælgerforeninger og 948
venstremedlemmer.
Venstre i Aalborg Kommune ser frem til etableringen af den kommende BRT.
Strækningen imellem Aalborg Centrum og det nye Universitetshospital er en vigtig del af Aalborg Bys vækstakse, der
rummer mange boliger, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og ikke mindst Aalborg
Universitet. En korridor, hvor mange mennesker bor og/eller har deres daglige virke. En korridor, hvor mange
mennesker hver dag skal transporteres.
I Venstre er vi overbeviste om, at BRT’en er en vigtig og nødvendig brik i dette transportarbejde. En moderne og
velfungerende by forudsætter en hurtig og effektiv kollektiv trafik. I Venstre ser vi imidlertid ikke den kollektive
trafik som den eneste transportløsning i Aalborg By, og i det foreliggende kommuneplantillæg er der især tre
forhold, som Venstre finder stærkt bekymrende i forhold til den øvrige trafik.
- Etableringen af BRT’en medfører, at en lang række af de eksisterende parkeringspladser i tracéet forsvinder.
BRT’en kan ikke etableres uden forandringer, men de lokale parkeringspladser er vigtige for mange beboere,
butikker, turister, kontorer og f.eks. speciallæger. Det må derfor være et krav, at parkeringspladser, der må vige for
etableringen af BRT’en, skal genetableres i umiddelbar nærhed.
- Kommuneplantillægget lægger op til, at der i korridoren kan ske en byfortætning i hele BRT-zonen. I
retningslinjerne for denne byfortætning ønsker Aalborg Kommune at slække markant på P-normen, så der for f.eks.
boliger kun stilles krav om ¾ - 1 p-plads pr. bolig. Denne ”slækken” strider imod udviklingen i danskernes bilejerskab,
og Venstre finder det meget problematisk, at parkeringen bevist underdimensioneres i nye områder og bebyggelser.
Det skal i retningslinjerne være et krav, at de opstillede P-normer afspejler de kommende brugeres behov, hvad
enten det er tale om boliger, erhverv, turisme eller kulturelle aktiviteter.
- For nogle medfører BRT’en væsentlige begrænsninger eller ændringer i den lokale trafikafvikling. BRT’en kan ikke
etableres uden forandringer, men det må være et krav, at Aalborg Kommune, af hensyn til de berørte, beskriver og

vurderer de lokale konsekvenser af trafikomlægningerne. For nogle medfører forandringerne større omvejskørsler,
mens andre fremadrettet skal tåle mere trafik.
Venstre vil som en sidste ting igen pege på den ønskede byfortætning, som allerede flere steder i Aalborg synes at
handle om at få mest muligt ind på mindst mulig plads. Aalborg har altid været kendetegnet ved de grønne kiler ind i
byen og Venstre ønsker, at det grønne præg bevares i hele BRT-zonen.

ID: 933
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

128. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
31. august 2018 11:32
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 31-08-2018 11:32:00
Name: Casper Mortensen
Address: Jakob Skomager Vej 2, 2. T.V.
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 26370810
Email: casperjmsm@gmail.com
Emne: Indsigelse mod BRT
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg gør hermed indsigelse mod den ovennævnte lokalplan, da det er min opfattelse at lokalplanen - i lighed med
planen for det første letbaneprojekt - vil skabe en unødig gene for den øvrige trafik, til fordel for den offentlige
trafik.
Jeg er desuden interesseret i at vide, om der foreligger tal som viser hvor meget BRT vil effektivisere den offentlige
trafik, kontra hvor meget den vil sænke den øvrige trafik. For det første letbaneprojekt blev den samlede besparelse
for brugerne af den opgjort til blot 200 millioner kroner, mens bilisterne stod til at blive sænket for hele 1,4
milliarder kroner. Ser tallene mon bedre ud for BRT?
ID: 934
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

129. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
31. august 2018 12:14
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
2018935 - Aalborg kommune BRT .docx

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 31-08-2018 12:14:00
Name: Anna Heidemann
Address: Boulevarden 18 1.th
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:
Email: ahe@nypost.dk
Emne: Lokalplan 1-1-134 BRT
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 935
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Aalborg kommune
Plan og Udvikling
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Vedr. BRT planlægning

Jeg vil hermed gøre indsigelser i forbindelse med lokalplan 1-1-134 og BRT.
For mig er det kejserens nye klæder med et nyt forsøg på at få den tidligere ”letbane ” ind
igennem byen, denne gang som BRT busbane, man nedlage for mange år siden sporvogne
fordi det var uhensigtsmæssigt at lade dem køre midt på gaden/vejen.
Hvordan kan man tro at en BRT busbane skulle blive bedre? Jeg kan kun se at man vil ofre 510
mill. Kr. på at befordre borgerene fra Vestbyen til AUU og det nye super sygehus i øst for at
man kan spare 5 minutter i transporttid.. At man tror at bilismen vil blive reduceret væsentlig
og at man som borger vil tage den nye busforbindelse er en skrøne, ingen vil stå og vente på
en bus i 8/10 min.
Hvis man vil gøre noget for borgerne og dennes befolkning tæthed, skal man tænke
alternativer, hvad er det man ønsker som borger? Jeg vil mene at en kollektiv trafik drift med
et interval af 5 / 6 min. i mellem hver (se Københavns busdrift og Metro) måske er behovet
for flere eller større EL-busser i tidsrummet kl. 6.30-9.30 og igen kl. 15.-17.00. Aften weekend
er der meget få passager der benytter den kollektive trafik.
Mit forslag er El busser og små Schüttle busser i bykernen. Iflg. nye fremtidsplanlægninger er
at man kan mindske CO 2 udslip hvis man benytter mere miljøvenlige El-Busser. Der skal dog
investeres i El lade standere ved ende stationerne i Øst og Vest. Regeringen og folketinget har
desuden haft til debat omkring etablering af flere store vindmøller og havmøller for at man
skal mindske CO2 udslip.
Det ser ud til at Aalborg kommune ikke tænker på Co2 udslippet ved anvendelse af og
anskaffe flere større busser og lade den gamle busdrift stadig køre igennem byen og ud til
oplandet.
Da der ikke behov for store busser uden for myldertiden aften /weekend kan man benytte de
små Schüttle busser der kan kører rundt med 5 min. interval fra Vestbyen til Kennedy
Arkaden. Og videre til sygehuset.
Der er derfor ikke behov for en BRT bus til 150-200 passager i alle ugens dage, samt hvordan
skal de kunne køre og holde sammen med de andre busser, uden at der vil stå en lang række
af busser igennem hele Jyllandsgade og total spærre for al andet trafik.
Jeg vil yderligere gerne have oplyst om hvilken tanker man har gjort sig med borgerne som er
bosiddende i bykernen f.eks. Boulevarden/ Østerågade, hvordan skal de komme til og fra i bil,
bliver det et ærindekørsel for dem,? ligeledes hvad med de handicappede og Parkering, der er

jo mange speciallæger /tandlæger m.m. som har konsultationer på Boulevarden og
Østerågade
Samtidig vil jeg gøre opmærksom på de eksisterende problemer m.h.t. til butikker og
restauranter der er i dag har 2-3 rækker med borde og stole på fortorvet så vi borgere ofte må
gå ud på kørebanen for at komme forbi, for ikke at tale om kørestolsbrugere og barnevogne
de kan ikke komme forbi uden at de skal køre i slalom kørsel mellem skilte og borde stole. Jeg
syntes det er i orden med udendørs servering ,men her burde det kun være tilladt med en
række af borde og stole, ligesom skiltning burde kun være ca. 1 meter fra forretningen. så vi
gående kan gå forbi uden at skal gå ud på kørebanen.
Aalborg Kommune har i pjecen illustreret. gående ved Nytorv med god plads til de gående og
træer, dette er i dag ikke eksisterende her kan man slet ikke komme forbi et opsat indhegning
med borde og stole. Og på den anden side er der stillet cykler så man heller ikke her kan
passere. Hvad har man tænkt sig , at man som borger skal kunne færdes, med de mange
forhindringer vi har i hverdagen som gående?
Til slut vil jeg gøre opmærksom på at det ikke er gennemtænkt og fremtidssikret med denne
BRT løsning på den kollektive trafik og bus drift ,selv om de store busser er støjvenlige er der
stadig forureningen at tage hensyn til, samtidig med at om 5 år er der sikkert noget bedre og
mere miljø venlige transportmidler, uden at man skal ødelægge alle veje, gader og stræder.
Aalborg kommune burde se på Københavns kommune fremtidsplanlægning af busdriften i
2019 og frem til 2023, hvor de etablerer EL Bus drift.

Med venlig hilsen
Anna Heidemann
Boulevarden 18 1. Th.
9000 Aalborg

130. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
31. august 2018 12:43
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
2018936 - BRT indsigelse.docx

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 31-08-2018 12:43:00
Name: Niels Melchior Jensen
Address: Kvisten 82
Postnr: 9260
By: Gistrup
Tlf: 23708722
Email: nielsogmerete@gmail.com
Emne: Lokalplan 1-1-134 om BRT
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 936
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Niels Melchior Jensen
Kvisten 82
9260 Gistrup

Gistrup den 31. august 2018

Indsigelse mod lokalplanforslag 1-1-134 om BRT
Lokalplanforslaget er ikke et fyldestgørende beslutningsgrundlag. Der er for mange uafklarede forhold, der
burde være belyst og indgå i materialet. Der burde gennemføres en ny offentlig debat om konsekvenserne.
Der er sket meget i byen og på det trafikale område, siden debatten om letbanen blev gennemført, så
borgerne burde have mulighed for på ny at diskutere, hvad vi vil med Aalborgs kollektive trafik.
I det indledende afsnit opridses, hvad en lokalplan er. Der står, at ”Et af formålene med lokalplaner er at
give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med omgivelserne og den
øvrige planlægning i kommunen”. Lokalplanforslaget opfylder ikke dette formål. Det er primært
konsekvenserne for den øvrige kollektive trafik – som jo stadig udgør hovedparten af byens kollektive trafik
- der er mangelfuldt belyst.
Jeg har desuden følgende bemærkninger til lokalplanforslaget:

1. Konsekvenser for øvrig kollektiv trafik i bymidten
Hovedparten af bymidtens kollektive trafik skal fortsat foregå med de øvrige bybuslinjer. Men det nævnes
ikke, hvad der skal ske med dem. Det antydes blot, at de muligvis skal flyttes væk fra Østerågade. Hvis man
har disse overvejelser må det være fordi, der er en planlægning af dette undervejs eller i gang. Dette burde
oplyses. Det er dog en vigtigere information i forhold til BRT end at nævne nogle planer for Aalborghus Slot,
som formentlig vil få temmelig marginale trafikale effekter.
Stoppestederne på Østerågade er de næstmest benyttede i byen, men den længde på stoppestederne, der
er vist i lokalplanforslaget, er ikke tilstrækkelig til, at andre busser kan være der samtidig med BRTbusserne.
Vedtagelse af lokalplanforslaget er derfor indirekte en beslutning, om, at de øvrige busser, der i dag
anvender stoppestederne på Østerågade, skal flyttes. Denne konsekvens burde nævnes direkte i
lokalplanforslaget. Flytningen af de øvrige busser er i øvrigt i direkte modstrid med lokalplanforslagets
udsagn: ”Dette falder godt i tråd med, at denne station - som i dag - bliver et centralt knudepunkt for den
kollektive trafik i Midtbyen”. Det bliver jo ikke et knudepunkt, hvis der kun vil være BRT-busserne på stedet.
Man skjuler således en væsentlig konsekvens af lokalplanen. Det er ikke rimelig måde at redegøre for ved
en beslutning, der har så store konsekvenser for mange af den kollektive trafiks brugere.

2. Konsekvenser i bymidtens øvrige gader
Hvis bybusserne fjernes fra Østerågade som en konsekvens af etableringen af BRT, vil det have
konsekvenser for trafikafviklingen på de gader, hvor de flyttes hen til. Dette burde indgå i beskrivelsen af
forslagets konsekvenser.
En mulighed er, at de vest- og nordkørende bybusser flyttes til Vesterbro. Det skete også under
ombygningen af Østerågade i 1998. Konsekvensen var en markant stigning i antallet af trafikuheld på
Vesterbro med fodgængere og cyklister involveret.

For de østkørende linjer er der den mulighed, at linjerne flyttes til Danmarksgade, hvor bybusserne blev
fjernet fra, da Medborgerhuset blev åbnet i 1978. Dengang var der store rystelser i husene i Danmarksgade,
og disse vil blive meget større i dag, hvor busserne er større og dermed vil rystelserne i husene blive endnu
større end tidligere.
Det er også en mulighed, at busserne til og fra Aalborg Øst og Vejgård flyttes til Jyllandsgade. Det vil
medføre væsentligt større gangafstande til midtbyens mål for mange passagerer fra Vejgård og Aalborg
Øst.
Konsekvenserne for de gader, der berøres af en flytning burde være belyst, ligesom konsekvenserne for
passagererne mangler. Det er ikke i orden, at lokalplanforslaget kun fremhæver, de fordele, som BRTlinjens passagerer får, hvis det medfører, at der er andre passagerer, der får ulemper af forslaget.

3. Konsekvenser for bymidtens udvikling.
Med hensyn til bymidtens udvikling bruger forslaget kun positive vendinger. Det hedder om byudviklingen i
midtbyen, at ”med BRT styrkes Østerågade og Boulevarden som gode forbindelser for fodgængere”. Det er
rigtigt, at det bliver lidt lettere at krydse gaderne. Jeg oplever dog ikke, at der er mange, der i dag har
besvær med at krydse disse gader, så den fordel, der fremhæves er ret marginal, men fremstår som noget
meget vigtigt.
Fjernelsen af bilerne og muligvis også af bybusserne vil medføre, at der uden for butikkernes åbningstider
bliver endnu mindre liv i området, hvilket kan medføre, at det vil blive utrygt at færdes og på disse
tidspunkter. Det er i modstrid med overskriften ”Bymidten - et energisk centrum”. I disse tidsrum vil
bymidten tværtimod være endnu mere død, end den allerede er i dag.

4. Jens Bangs Stenhus
I miljøscreeningen hedder det: ”Planlægningen har ingen indvirkning på fredede eller bevaringsværdige
bygninger og bymiljøer.” Dette er ikke korrekt. Placeringen af stoppestederne ved Jens Bangs Stenhus,
netop har konsekvenser for denne fredede bygning.
Placeringen af stoppestederne sker på det sted, hvor bybysstoppestederne lå indtil 1998. Dengang blev de
flyttet, dels fordi de holdende busser foranledigede rystelser i Jens Bangs Stenhus, og dels fordi man ville
friholde bygningen af æstetiske grunde. Husets fundamenter er mig bekendt ikke blevet forbedret, så jeg
har svært ved at se, hvad der er ændret siden da.
Det kan undre, at der i redegørelsen under ”Anden Lovgivning” ikke nævnes de fredede bygninger, der er
langs traceet, bl.a. på Østerågade. Bygningerne ligger ikke i selve det afgrænsede lokalplanområde, men de
påvirkes i høj grad af anlægget.

5. Omstigning mellem buslinjerne i Aalborg Øst
Busterminalen ved Sigrid Undsets Vej omtales overhovedet ikke. De omstigninger, der i dag foregår her er
dog langt vigtigere for den kollektive trafik end omtalen af en mulig forlængelse af, at ruten for de førerløse
busser ved Astrupstien engang i fremtiden muligvis kommer til at køre til stationen Campus Forum
Redegørelsen burde omtale, hvordan man vil sikre omstigning mellem BRT-linjen og de buslinjer, der i dag
trafikerer denne terminal. Alle undersøgelser viser, at sikring af korte og bekvemme omstigninger mellem
de forskellige elementer i den kollektive trafik er meget vigtig for, hvor mange der bruger af den kollektive
trafik. Hvis BRT-linjen ikke hænger sammen med de øvrige buslinjer vil det få store konsekvenser for hele
det kollektive trafiksystem. Det er rigtigt, at de passagerer, der bruger BRT-linjen, kan komme et par

minutter hurtigere frem, men hvis det medfører, at mange andre passagerer får forlænget deres rejsetid, er
det samlede resultat måske negativt, især hvis disse passagerer også påføres en omstigning.
Det er muligt, at planen er, at omstigningen mellem BRT og øvrige buslinjer skal ske ved BRT-linjens
endestation ved Universitetshospitalet. Dette stoppesteds placering fremgår af lokalplanen for
Universitetshospitalet, der blev vedtaget i 2013, hvor der var forventet letbanedrift til endestationen.
Letbanevogne skal ikke vende. Det skal BRT-busser. Det er der ikke plads til. Der er heller ikke plads til, at
andre busser kan have endestation på stedet, hvilket vil være nødvendigt, hvis busterminalen ved Sigrid
Undsets Vej ikke længere skal anvendes. NT arbejder nu med udvikling af omstigningssteder, hvor der også
skal være plads til delebiler, taxaer og cykler. Det vil kræve yderligere plads.
Det er valgt, at BRT i hospitalsområdet ikke indgår i lokalplanforslaget. Det forekommer at være en fejl, idet
planen burde forholde sig til de vilkår, der er væsentligt ændret siden 2013.

131. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
31. august 2018 13:10
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 31-08-2018 13:10:00
Name: GuldBageren Vestbyen
Address: Kastetvej 115
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 98125355
Email: Vestbyen@firma.tele.dk
Emne: BRT bus i Vestbyen
Kategori: Kommentar
Kommentar:
I forbindelse med etablering af BRT bus kørsel i Vestbyen vil man ensrette Kastetvej, lukke mange af sidegaderne og
fjerne mange parkeringspladser.
Har man overhovedet tænkt på de erhvervsdrivende, der er afhængig af parkeringsforhold foran butikkerne og
kørsel i begge retninger ?
Hvis man laver Kastetvej ensrettet og fjerner parkeringspladser vil det betyde en nedgang i omsætningen på 25-40%.
Dette betyder også, at udviklingen for de erhvervsdrivende i Vestbyen går i stå.
Dette medfører for nogle lukning af butikker og andre må afskedige dygtige medarbejdere, og måske ændre på
åbningstiderne.
I vores tilfælde vil en ensretning af Kastetvej og lukning af sidegaderne ud til Kastetvej betyde, at vores leverandører
(mel, olie, sodavand, mælk, råvarer til bageriet) ikke kan komme frem med deres lastbiler.
For vores vedkommende kan vi godt frygte, at vi må blive nødt til at lukke butikken, hvis omsætningen skulle falde
så meget, som vi frygter (=opsigelse af 10 medarbejdere)

ID: 937
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

132. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
31. august 2018 13:48
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 31-08-2018 13:48:00
Name: Anni Guldberg
Address: Davids Alle 18
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 29271804
Email: anni04@gmail.com
Emne: Indsigelse mod lokalplan 1-1-134 BRT Trace
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg gør hermed indsigelse mod Lokalplan indeholdende BRT Trace. At løse fremtidige behov for trafikløsning med en
BRT Trace kan vise sig at være alt for gennemgribende, overdimensioneret og dyr løsning. En løsning som vil
medføre nedlæggelse over 100 parkeringspladser, parkeringspladser som midtbyen ikke kan undvære for at være en
attraktiv handelsby og en lokalplan der efter min bedste overbevisning vil ødelægge vore bymidte I sær når behovet
for løsning måske egentlig kun er i myldretiden morgen og eftermiddag. I stedet bør det som forsøg indsættes flere
mindre hurtig busser (med mulighed for at komme hurtigt frem af flere alternative bl.a ruter langs med
havnefronten og nye cykelstier langs havnefronten og ud til Aalborg Øst.)

ID: 938
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

133. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
31. august 2018 14:17
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 31-08-2018 14:17:00
Name: Poul K Guldbæk
Address: Nørgårdsvej 30a
Postnr: 9260
By: Gistrup
Tlf: 21829875
Email: poul@guldbaek.net
Emne: Betjening af Gistrup, Campus Forum, udsigt til grønt og økonomi
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Set fra Gistrup vil BRT indebære, at den direkte forbindelse til gymnasiet, Aalborgs centrum og lufthavnen erstattes
af (mindst) en omstigning. Selv om BRT kører hurtigere end den nuværende bus, vil tidsbesparelsen blive ”spist” af
omstigningen, som tilmed gør, at tiden ikke kan anvendes fornuftigt. Og dermed indebærer BRT en forringelse af
betjeningen med offentlig trafik til Gistrup. (Gistrup ligger udenfor det område, som beskrives i materialet – man
kan sige, at projektets nærsynethed gør, at negative effekter overses.) Et formildende tiltag kunne være at lade
fremtidige linjer til Gistrup mv. terminere ved BRT-systemets endestation (formodentlig NAU i stedet for Selma
Lagerlöfs Vej), således at man i mange tilfælde vil kunne gå direkte mellem transporterne og i det mindste sparer et
ophold ved omstigningen.
Der planlægges en større stoppested ”Campus Forum” ved AAU’s kantine. Dette bør underkastes et kritisk review –
hverken kantinen eller en plads med nok så mange designerbænke vil være tilstrækkeligt til at gøre området til et
attraktivt opholdsrum på campus. Der skal kort sagt findes en tredje ”attraktor”, som gør det interessant for folk at
opholde sig der ud over ventetiden til næste BRT-afgang. Kan en sådan ”attraktor” ikke findes, er det bedre at spare
midlerne og nøjes med et almindeligt stoppested.
Det er vigtigt, at udsigten til grønne miljøer omkring linjen bevares – for den østlige del gælder det især udsigten til
Golfparken og ud mod syd i retning af Lundby Bakker og Nøvling. Der opleves en stor interesse for et bygge højt og
tæt nær linjeføringen, men i disse områder må der være tilbageholdenhed – gerne gennem bastante lokalplaner.
BRT-projektets forgænger, letbanen, faldt på manglende statsligt bidrag, idet staten ikke anså projektet som helhed
som rentabelt. Vi hør gøre os selv den tjeneste at træde et skridt tilbage, når det endelige projekt foreligger, og
vurderer om økonomien hænger sammen – for denne gang er vi alene om regningen.
ID: 939
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

134. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
31. august 2018 14:29
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
2018940 - Elbusruter.pdf

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 31-08-2018 14:29:00
Name: Kaj A. Jørgensen
Address: Tranevej 48
Postnr: 9310
By: Vodskov
Tlf: 29133611
Email: kaj@inetdata.dk
Emne: +Bus projektet er ikke optimalt så udnyt ressourcerne bedre!
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelse mod Aalborg BRT af
Kaj A. Jørgensen
Tranevej 48, Grindsted, 9310 Vodskov
kaj@inetdata.dk
+Bus projektet er ikke optimalt så udnyt ressourcerne bedre!
Mange sagligt velbegrundede indsigelserne mod det præstigefyldte +Bus projekt vælter ind. Men nytter det noget?
Vil det ændre noget? Vil borgene opnå særlig indflydelse? Næppe!
En hurtig rute fra Kennedy-centret og ud mod universitets- og sygehusområdet kan have god mening, men
undertegnede er kritisk overfor linjeføringen ad Kastetvej, tværs over Vesterbro og ind gennem midtbyen, jf. to
indlæg i Nordjyske Stiftstidende og på hjemmesiden brt.aalborg.dk. Der savnes i den grad en ordentlig
dokumentation, hvilket trafikforskerne også efterlyser.
At midtbyen skal belastes unødigt med trafik fra vestbyen er meget uforståeligt og strider fundamentalt mod
udviklingen i andre midtbyer. Trafikken skal naturligvis ledes uden om, og der findes jo mulighed for alternative
linjeføringer. I midtbyen skal man gå i modsat retning, altså med en reduktion af trafikken og med fokus på
”grønnere” løsninger. Udviklingen alle andre steder går mod, at der vil komme mange alternative transporttekniske
løsninger, hvor forskellige former for eldrevne busser vil være meget afgørende.
+Busserne skal udgå fra Kennedy-centret og så kan starttiderne derfra altid garanteres til stor tilfredshed for
passagererne. Som udviklingen allerede har vist, er f.eks. app’en Rejseplanen blevet et meget nyttigt og helt
nødvendigt hjælpemiddel til planlægning af rejser fra A til B. Brugerne efterspørger sammenhængende
transportsystemer, hvor man tydeligt kan hele tidsforløbet, transportskift, ventetider, osv. Sker der forsinkelser, vil
dette også blive indreguleret og ruter og tider blive opdateret. Busserne bør altså udgå fra Kennedy-centret og
vende her, altså køre rundt om centret. Derved opnås god omstigning fra andre ruter, og det giver jo lige vilkår for
alle passagerer, i modsætning til det planlagte forløb, hvor busserne ved centret vil være fyldt op på forhånd.
Denne beskårede rute vil så få en forholdsvis optimal kapacitetsudnyttelse, hvilket er et vigtigt forhold i alle
transportsystemer. På netop denne strækning er der mulighed for at opnå en god balance, idet passagerbehovet
både ud og ind er højt, specielt ift. morgentrafikken. Mange studerende skal ud til universitetet mens ansatte,
handlende, mv. skal ind til centrum. Hvordan har man ellers tænkt sig at regulere kapaciteten? Der er jo som nævnt

stor forskel på behovet på forskellige strækninger og på forskellige tider dagen igennem. Skal +Bus kun være dækket
af de nye kæmpebusser, og skal hyppigheden være ensartet på alle tider. I så fald vil mange busser jo køre med
meget lav belægning i lange perioder og med et kæmpe spild af ressourcer til følge. Denne type busser vil jo ikke
kunne benyttes til alternative transportopgaver. Hvad er der i vejen for at sædvanligt kendte busser kan benyttes
som supplement til de store, specielt i spidsbelastningsperioderne. Alle busser vil i fremtiden via elektronisk
baserede funktioner kunne køre selv og tæt bag hinanden.
At anlægge midtertracé på Jyllandsgade og udad kan begrundes, men at man vil lave meget begrænsende ændringer
i vestbyen og midtbyen er dårligt begrundet. Dog kan tankerne om, at Boulevarden og andre gader skal gøres mere
indbydende sagtens falde i brugernes smag, men set i en transportteknologisk udvikling, er det afgørende, at man i
så fald ikke begrænser og fastlåser for meget over for andre kommende transportformer. Udviklingen omkring
anvendelse af disse skal tænkes ind, så forskellige indretninger af gader, cykelstier, gangarealer, osv. bliver udført
hensigtsmæssigt. Eksempelvis stormer elcykler jo frem, og som noget af det første vil selvkørende busser i fastlagte
ruter og i passende fart snart komme på gaden verden over. Forskellige delebil-ordninger vil også så småt se dagens
lys. Fem år er lang tid i et transportteknologisk perspektiv!
Der er udsigt til, at mange penge vil blive spildt på denne ene buslinje og busløsning. Anlægsbudgettet er alene
noget over ½ milliard kr. og dertil kommer anskaffelse og drift af busserne. I stedet for at anlægge
vestbystrækningen kunne nogle af de mange penge jo bruges på at etablere et net af eldrevne busser i forskellige
størrelser i midtbyen. Det kunne eksempelvis være to overlappende ruter af mindre busser som vist i bilagte figur. I
tillæg kunne der ske en opgradering af vestbyruten og andre ruter. Behovet ad metrorute 1 (nord-syd) er også stort.
Man kunne med god ret forlange, at f.eks. sikkerheden kunne øges i relation til gående og cyklende, afskærmning af
perroner, og lign. Hvornår forventer man at busser begynder at blive eldrevne?
Vær nu økonomibevidste og spild ikke pengene på unødige tiltag! Der er jo nok af andre trængte områder i Aalborg.
Bilag: Eldrevne busser – to dobbeltrettede ruter

ID: 940
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

135. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
31. august 2018 15:14
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
2018943 - Høringssvar BRT.docx

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 31-08-2018 15:14:00
Name: Romdrup Klarup Samråd
Address:
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf:
Email: romdrupklarup.samraad@gmail.com
Emne: Høringssvar til lokalplan 1-1-134 (BRT forbindelse), fra Romdrup Klarup Samråd
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Se vedhæftede indsigelse mod lokalplan 1-1-134 fra Romdrup Klarup Samråd
ID: 943
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Høringssvar til lokalplan 1-1-134 (BRT forbindelse), fra
Romdrup Klarup Samråd
Det fremgår af forslag til lokalplan 1-1-134, Redegørelse Generelt, Lokalplanens Indhold, at den kommende
BRT forbindelse gennem Aalborg by skal erstatte ”metrobus 2” i dens nuværende form (link til kommunens
hjemmeside: http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/4393/51506). Dette
tolkes som en de facto nedlæggelse af ”linje 2”-busser på strækningen mellem Aalborg Universitets
Hospital og Klarup.
Romdrup Klarup Samråd gør indsigelse imod nedlæggelsen af ”metrobus 2” i sin nuværende form, fra
Aalborg Universitetshospital og til Klarup. En nedlæggelse af ”metrobus 2” vil på flere områder have store
negative konsekvenser for byen Klarup og dens borgere. Nedlæggelsen vil fjerne den primære og langt
hyppigste offentlige transportmulighed ind og ud af byen og væsentligt forringe adgangen til Aalborg for en
stor andel af Klarups borger, særligt udsatte og ressourcesvage borgere.
En nedlæggelse af metrobus 2 vil konkret betyde et bortfald af 47 ud af 68 daglige afgange (på hverdage),
eller ca. 69% af det samlede antal daglige afgange, fra Klarup mod Aalborg og omvendt.
Romdrup Klarup er et byområde i stor vækst, hvilket også er anerkendt af Aalborg Kommune, som har
identificeret byen som havende særligt vækstpotentiale. Potentialet understøttes yderligere af, at Aalborg
Kommune har brugt, er i færd med at bruge, og påtænker fremadrettet at bruge, adskillige millioner kroner
på at udvikle byen gennem konkrete byudviklingsprojekter til gavn for alle i Romdrup Klarup. Desuden har
Aalborg Kommune, via lokalplaner og investeringer i infrastruktur og institutioner, været en vigtig driver og
medspiller i denne udvikling. Ovenstående har tidligere og medvirker nu og fremadrettet til en kraftig
vækst i indbyggertallet generelt, og for adskillige områder i byen også særlige grupper af borgere (fx unge
studerende, flygtninge og ældre), som pga. helbred eller mangel på ressourcer er afhængig af effektive og
højfrekvente offentlige transportmuligheder for at kunne fungere i det daglige. En nedlæggelse af
metrobus 2 i sin nuværende form vil kraftigt reducere disse gruppers (og samtlige øvrige borgere i byens)
mulighed for at kunne opretholde mobilitet og fleksibilitet, både ift. arbejde, studie og mobilitet generelt.
Med så store ressourcer og så meget energi postet i byens udvikling og vækst, virker det mildest talt
ugennemtænkt og særdeles uhensigtsmæssigt at skære ca. 69% af den daglige offentlige transport mod
Aalborg væk.
Også den interne offentlige trafik i Klarup vil påvirkes negativt ved en nedlæggelse af ”metrobus 2” som
den ser ud i dag, da ”metrobus 2”, er eneste mulighed for at komme fra den ene del af Klarup til den anden
med offentlig transport. En lang række borgere, særligt ældre, vil med nedlæggelsen af ”metrobus 2” miste
deres eneste mulighed for at kunne komme rundt i byen på egen hånd hvis de er for svage til at cykle eller
ikke er i stand til at føre, eller ikke har ressourcer til at have, bil.
Yderligere kan nævnes, at en væsentlig forringelse af den kollektive trafik mellem Klarup og Aalborg må
forventes at føre til et øget pres på infrastrukturen mellem Klarup og Aalborg, i form af et øget antal
person- og privatkøretøjer. Eksisterende infrastruktur er på nuværende tidspunkt allerede udfordret på
kapacitet, særligt kan nævnes strækningen på Egensevej mellem Aalborg og Klarup. Det forekommer
uheldigt og uhensigtsmæssigt at øge belastningen på strækninger med eksisterende kapacitetsproblemer.

På baggrund af ovenstående vil Romdrup Klarup Samråd gerne på det kraftigste modsætte sig den del af
lokalplan 1-1-134 som angår nedlæggelse af den del af den nuværende ”metrobus 2”-rute, som ligger uden
for den ny BRT forbindelse, dvs. fra Aalborg Universitetshospital og til Klarup.
Romdrup Klarup Samråd foreslår derfor en af følgende løsninger for at imødegå de voldsomme
konsekvenser som nedlæggelsen af ”metrobus 2” vil have for området:
1. at BRT forbindelsen forlænges til Klarup (en relativt kort strækning på ca. 1,5 km. i lige linje uden
større bymæssige forhindringer for linjeføringen); eller
2. at ”metrobus 2” i sin nuværende form bevares fsva. den del af ruten som går fra Aalborg
Universitetshospital og til Klarup.

136. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
31. august 2018 15:46
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 31-08-2018 15:46:00
Name: Mike White
Address: Hellevangen 35
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 24477760
Email: mhwden444@hotmail.com
Emne: Lokalplan 1-1-134, etablering af BRT højklasset busforbindelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Afs.:
CYKLISTFORBUNDET Aalborg Afdeling
fmd. Mike White
Til:
Aalborg kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Vedr. lokalplan 1-1-134, etablering af BRT højklasset busforbindelse med tilhørende infrastruktur etc.
Cyklistforbundet Aalborg Afd. bifalder intentioner og tiltag, der fremmer bæredygtig og kollektiv transport i byen og
kommunen.
Vi er meget tilfredse med, at det bliver muligt at medtage cykler og barnevogne i BRT-systemet, og vi håber, at dette
kan lade sig gøre uden alt for mange restriktioner, da medtagning af cykler spiller rigtig godt sammen med
visionerne om at være bæredygtig kommune og førende cykelby.
Desværre er cyklismen generelt i Danmark i disse år faldende til fordel for en markant stigning i antallet af biler og
brugen af bil, ikke mindst i områder og på distancer, hvor det helt oplagt handler om dårlige vaner og
bekvemmelighed snarere end sund fornuft og nødvendighed, til skade for miljø, klima, sundhed og tilgængelighed
på vejnettet. Derfor er det desværre også nødvendigt for fællesskabet repræsenteret ved kommune, region og stat
at sætte ind med planlægning og løsninger, der kan være med til at flytte så meget som muligt af persontransporten
på de korte og mellemlange distancer væk fra privatbiler og over til højfrekvente kollektive løsninger og cykling.
Princippet med en parallelt forløbende cykelsti er også ganske glimrende, thi det er busser og cykler, som Aalborg
har brug for mere af, ikke et gade- og vejnet tilstoppet af privatbiler. Vi mener dog ikke, at bilen skal afskaffes, men

det burde være muligt, at bilen i langt højere grad end tilfældet er benyttes med ansvarlig omtanke og blik for
samfundshelheden.
Med hensyn til cyklisters adgang til de 23 stoppesteder langs BRT-tracéet og cykelparkering disse steder, så
anbefaler Cyklistforbundet Aalborg Afd., at man sikrer centralt placerede cykel-p anlæg, der gerne må være
overdækkede med god belysning. Desuden anbefaler vi, at samtlige stoppesteder på ruten sikres trygge, sikre,
indbydende og logiske adgangsveje og tilføringsruter, med en høj vedligeholdelsesstandard.
Det ligger også Cyklistforbundet på sinde, at man undgår uhensigtsmæssige og forringede færdselsforhold for
cyklister, der færdes på tværs af BRT-rutens forløb. F.eks. synes der at være et tiltagende problem med bil, bus og
lastbilkørsel i Bernstorffsgade, der også benyttes af en del cyklister fra Eternitten med ærinde og rute øst for
Sohngårdsholmsvej.
Bernstorffsgade giver også naturlig forbindelse for cyklister fra Eternitten, som gerne vil benytte den højklassede
pendlerrute på Riishøjsvej som alternativ til Sohngårdsholmsbakken i forbindelse med visse destinationer.
Bernstorffsgade´s tendens til at blive brugt som genvej for et tiltagende antal motorkøretøjer af alle kategorier (ikke
mindst p.g.a. lysreguleringen), hvilket gør det til en utryg oplevelse for cyklister, at benytte denne oplagte rute fra
Eternitten til og fra Vejgård-området. Det er en gade i et gammelt villakvartér, med mange parkerede biler i begge
sider.
Måske det er værd at overveje en lukning af Bernstorffsgade, hvor den i dag udmunder i Riishøjsvejs vestlige side og
i stedet sløjfe venstresvingsforbuddet fra Sohngårdsholmsvej, for at sikre gode adgangsforhold for beboerne i
kvarteret Bernstorffsgade/Karnersvej/Edvardsvej ved en lukning ved Riishøjsvej og samtidig sikre en tryg og attraktiv
cykelrute.
Hvis forholdene forringes og udvikler sig i utryg og/eller uhensigtsmæssig retning for cyklister på tværgående veje og
gader som følge af etableringen af BRT, så bør der tages hånd om det, for ellers risikerer vi, at endnu flere vil vælge
privatbil fremfor cykel.
Det er Cyklistforbundets ønske, at infrastrukturen og cykelforholdene er indrettet på en måde, der gør brug af cykel
og kollektiv transport til et relevant og attraktivt valg i hverdagen for de fleste sunde og raske borgere med
transport-afstande inden for en radius af op til ca. 10 km. Langs BRT-ruten bør der gøres særlige indsatser for at
sikre, at bus- og cykel spiller stærkt sammen på flest mulige parametre.
Vi kender ikke det nøjagtige antal cykler, som hver bus ender med at kunne medbringe, men det bør være genstand
for en løbende monitorering. Hvis behovet viser sig at være større end kapaciteten, så vil det måske være værd at
indsætte ekstra cykelmedtagnings-kapacitet på f.eks. hver anden BRT-bus eller måske ligefrem have særlige afsnit
med klapsæder a la s-togene i København, men umiddelbart tyder ikke meget på, at behovet får københavnske
dimensioner.
Dog vil en kapacitet på 2-3 cykler pr. bus-enhed være en ønskelig mulighed i udgangspunktet. NT har udviklet et
særligt digitalt ”bestiller”-system for medtagning af cykler, barnevogne, kørestole m.v., som kunne være med til at
regulere efterspørgslen på en passende måde, men det er dog et udbredt ønske hos mange cyklister, at man skal
kunne hoppe på bussen med sin cykel uden alt for mange forudgående ”krumspring”.
Cykelmedtagning bør ikke koste alt for meget og det skal være enkelt, nemt at håndtere for den rejsende. Gratis
cykelmedtagning er meget fristende og vil gøre kombinations-pendling meget tiltrækkende for nogle.
Det kunne være en idé, at sikre en slags højklasset ”hub” i begge ender af BRT-forløbet, hvor rejsende på cykel og i
bil kan vælge at parkere og foretage den sidste del af rejsen. En sådan ”hub” kunne ad åre udstyres med særlige
service-tilbud til dem, der vælger en denne kombinationsform, f.eks. bilvask, cykelværksted, kiosk, café, tankstation
m.m.
Alt i alt bifalder Cyklistforbundet projektet, men advarer mod, at man forsømmer at have engageret fokus på at
sikre bedst mulige vilkår for samspillet mellem cykler og BRT-systemet.

ID: 944
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

137. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
31. august 2018 19:32
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
2018945 - Høringssvar august 2018.docx

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 31-08-2018 19:32:00
Name: Ann Kinly Klinge
Address: Karnersvej 7A
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 51949377
Email: ann@karnersvej7a.dk
Emne: Høringssvar BRT
Kategori: Kommentar
Kommentar:

ID: 945
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Høringssvar vedr. BRT
Fra villaejere på Karnersvej samt Edvardsvej
På Karnersvej/Edvardsvej tager vi til efterretning, at der er
fundet behov for etablering BRT i Aalborg Kommune.
Vi er dog særdeles bekymrede over en række direkte afledte
følgevirkninger af projektet.
For det første er vi meget bekymrede for byfortætningszonen,
den såkaldte “500m-zone”, omkring stationerne, hvor der
synes at være planer om at give mulighed for meget højt og
meget tæt etagebyggeri.
Vi foreslår, at der i planforslagene indskrives, at den konkrete
udmøntning af byggeprojekter i byfortætningszonen sker i
harmoni, kontekst og med respekt for eksisterende kvarterer i vores tilfælde et villakvarter med lav bebyggelse. Et godt
eksempel på harmoni, kontekst og respekt for nuværende
kvarterer, er den kommende etagebebyggelse på den gamle
skøjtehalsgrund i Samsøgade, som i øvrigt også ligger indenfor
“500m-zonen”.
For det andet er vi stærkt bekymrede for oplægget
til reducerede p-normer ved bebyggelser nær BRTforbindelsen. Dette udspringer af en politisk forventning om
færre bil-ejere i nye boliger tæt på +Bus forbindelsen. Vi
ønsker som villaejere at være upåvirkede af en reduceret pnorm – uanset om den politiske forventning holder stik eller ej.
Det betyder, at vi ønsker en løsning, der sikrer, at villavejen
IKKE bliver p-plads for de nye boligejere (hvis p-normen viser
sig for lav).Det kan eksempelvis være parkering forbudt på
villavejene (og evt. p-licens til villaejerne).
For det tredje er vi bekymrede for færdselssikkerheden
i Bernstorffsgade. Allerede i dag er det besværligt
og farligt, fordi der er mulighed for parkering i begge sider af
vejen. Ganske få af villaejerne har etableret parkering i egen

forhave, hvilket gør, at villaejerne fylder godt på den smalle
vej med personbiler, containere, campingvogne mm. Det
giver massive gener for trafikafvikling (dårligt udsyn og smalle
passager for både biler og cyklister).Hvis trafikafviklingen via
Bernstorffsgade øges, bør mulighederne for at parkere på
vejbanen begrænses markant og helleanlæg etableres.
For det fjerde er vi bekymrede for trafikafviklingen i
myldretiden på Sohngårdsholmsvej, hvor trafikken allerede i
dag står ganske stille. Der er i det fremlagte materiale fremlagt
nøgletal for heldøgnstrafik. Det er imidlertid tal for
myldretiden, der bør være fokus på. Dette bør fremlægges og
analyseres grundigt i beslutningsprocessen.
Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen for villakvarteret Karnersvej/Edvardsvej

138. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
31. august 2018 19:51
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 31-08-2018 19:51:00
Name: Steffen Gram
Address: Bernstorffsgade 26
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 29930376
Email: steffenbgram@gmail.com
Emne: Fælles indsigelse mod lokalplan 1-1-134
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Fælles indsigelse
På baggrund af de planlægte ændringer af ind- og udkørsel af sidevejene på Sohngårdsholmsvej er vi stærkt
bekymrede for den øgede trafikale belastning på Bernstorffsgade. Den delvise lukning af Peterborgsvej,
Heilskovsgade og Vonsyldsgade vil uden tvivl øge gennemkørslen på Bernstorffsgade betragteligt. Siden
etableringen af lyskrydset på Bernstorffsgade/Sohngårdsholmsvej er den daglige trafikmængde allerede næsten
fordoblet (jf. Aalborg Kommunes trafikmåling i 2010 0g 2016). Siden da er Karnersvej blevet delvist lukket, hvilket
yderligere har øget trafikbelastningen på Bernstorffsgade. Trafikken består både af tung trafik, bilister og cyklister.
Eftersom der er parkeret mange biler på Bernstorffsgade, er udsynet dårligt, hvorved der opstår mange farlige
situationer. Dette er bekymrende, da vejen er en helt almindelig villavej, der benyttes af mange cyklister og børn, da
den leder hen til cykelpendlervejen på Riishøjsvej og flere skoler i området.
Vi opfordrer til, at I ændrer beslutningen om, at Bernstorffsgade som den eneste sidegade skal være åben for både
højre- og venstresving ud mod Sohngårdsholmsvej. Derudover opfordrer vi til, at der bliver lavet akutelle
trafikmålinger på de berørte veje samt dertilhørende estimater på, hvordan den delvise lukning af de andre sideveje
trafikalt vil belaste Bernstorffsgade, førend der træffes en endelig beslutning.
Derudover stiller vi os undrende overfor selve høringsprocessen, da vi ikke mener, at den følger procedurerne for
parthøringer, jf. Forvaltningsloven og Ombudsmandens myndighedsguide hertil. Vi mener, at vi er direkte part i
denne sag grundet konsekvenserne for den trafikale afvikling via Bernstorffsgade (jf. også høringsprocessen ifm. den
delvise lukning af Karnersvej). Derudover er det vanskeligt at lave kvalificerede høringssvar, når information omkring
trafikale konsekvenser, beregninger o. lign. ikke er gjort fuldt tilgængelige.
Slutteligt opfordrer vi til, at I indgår i en målrettet dialog med os beboere på Bernstorffsgade omkring en alternativ
løsning.
Venlige hilsner
Beboere på Bernstorffsgade
(KOPI med underskrifter sendt til trafikplanlægger Esben Obeling)

ID: 946
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

139. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
31. august 2018 21:16
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 31-08-2018 21:16:00
Name: Eigil Frost
Address: Ellehammersvej 18
Postnr: 9430
By: Vadum
Tlf: 28354251
Email: eigil@eurotourist.dk
Emne: Lokalplan 1-1-134
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelse mod projekt +Bus
Det er underligt, at et flertal i Aalborg Byråd er gået ind for at ødelægge Østerå – Boulevarden, som er vor bys
flotteste gade. Ej heller at man vil ændre trafikforholdene i Vestbyen og køre med store busser som der slet ikke er
behov for på disse strækninger. Hele projektet gør det endnu mere besværligt for biltrafikken i byen. Det er en
skam, for Aalborg er jo ikke større end man sagtens kan få plads til biler og P-huse. Det vil gøre byen mere attraktiv
for beboerne i oplandet og turisterne fra vore nabolande Norge, Sverige og Tyskland, som for størstedelens
vedkommende kommer hertil i bil.
Sæt de studerende på Nærbanen og drop +Bussen Aalborg fik statstilskud til gennemførelse af Nærbanen, som blev
indviet i 2003. Efter omlægning af togtrafikken til Nordjyske Jernbaner, vil det være oplagt at udvide nettet med
banen til Grønlandshavnen. Efter Gistrup kan banen føres frem til det nye Supersygehus, Universitetet og
Gigantium.
Udvidelsen mod Supersygehuset vil styrke værdien af Nærbanen og blandt andet give følgende fordele.:
-Rejsende der kommer med tog til Aalborg kan fortsætte direkte til Universitetet, Supersygehuset og Gigantium. I
dag skal man stige om og køre i bus gennem byens gader. Lad passagererne blive på toget for at køre direkte til
bestemmelsesstedet.
-I Vestbjerg, Sulsted, Gistrup og andre byer kan der anlægges trinbræt/stoppested, så man også fra disse byer får
direkte adgang til Supersygehuset.
-På den nye bane til Aalborg Lufthavn bør Nærbanen også køre, med afgange direkte til Supersygehuset.
-Fra stationen Aalborg Vestby, vil passagerer fra Vestbyen have direkte tog til Supersygehuset -Ved store
arrangementer i Gigantium kan gæsterne køre direkte til døren med Nærbanen. Dette vil afhjælpe noget af det
parkeringskaos der ofte er ved store arrangementer.
Alle nærbanetog nordfra og sydfra kører via Aalborg til Supersygehuset, da det formodes, at der vil være et større
behov for disse direkte linier, end der er for passagerer fra Himmerland til Vendsyssel og omvendt på den
eksisterende strækning i dag.
Nærbanen vil have samme antal afgange som i dag. Trafikken planlægges således at togene fra nord og syd
ankommer til Aalborg med en halv times forskydning. I morgen og eftermiddagstimerne vil der således være tog til
Supersygehuset 4 gange i timen (2 fra nord og 2 fra syd). Dette kan øges til 6 afgange i timen ved at indsætte 2
afgange fra Aalborg Lufthavn. Dette vil også tilgodese beboerne i Vestbyen som får flere direkte afgange. Såfremt

den nye bane til lufthavnen kun skal benyttes af DSB, bliver der højst tale og 2 afgange per time. Her vil tog 4 gange i
timen være mere optimalt.
Ved at flytte trafik over på nærbanen afhjælper man trængslen i byens gader. I stedet for +Busser vil jeg foreslå, at
Aalborg straks går i gang med at indsætte eldrevne busser i byen. Busserne i byen kan formodentlig klare sig med
mindre batterikapacitet ved at opstille ladestationer på passende steder. Brug nogle af pengene til dette, og spar de
kæmpesummer der afsat til ombygning af stoppesteder og busbaner.
Med venlig hilsen
Eigil Frost
Ellehammersvej 18
9430 Vadum
eigil@eurotourist.dk
Tlf. 2835 4251 – 9630 1996

ID: 947
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

140. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
1. september 2018 11:47
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
2018948 - Indsigelser.PDF

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 01-09-2018 11:47:00
Name: Andelsboligforeningen Bohrparken , Advokat Rasmus Nordahl Krogshave, EUROJuris.
Address: Gabels Torv 5
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 9631 8800
Email: rk@96318800.dk
Emne: 26347 - Indsigelse mod Lokalplan 1-1-134 BRT Tracé, delstrækning J.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune
Vedhæftet fremsendes indsigelser og bemærkninger til ovennævnte lokalplan på vegne af Andelsboligforeningen
Bohrparken.
Med venlig hilsen
Rasmus Nordahl Krogshave, advokatfuldmægtig.

ID: 948
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Kundecentret, BLF
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Dato:

j.nr.:

Sekretær:

23. august 2018

42-26347-jr

Hanna Jørgensen
Direkte tlf. 9631 8807
hj@96318800.dk

Indsigelse mod Lokalplan 1-1-134 BRT Tracé, delstrækning J.
På vegne af Andelsboligforeningen Bohrparken fremsættes der ved følgende brev en række indsigelser og spørgsmål til lokalplan 1-1-134 BRT Tracé. Der henvises til områderne som angivet i
kortbilagets 1J1 og 1J2 (delstrækning J), eftersom andelsforenings ejendom er beliggende i begge
af disse. Den berørte matrikel er primært 2q, som den nærmest tilstødende ejendom til den kommende busrute, på nordsiden af Bertil Ohlins Vej.
Andelsboligforening Bohrparken har bemærket, at der ved ovennævnte byggeri skal etableres et
såkaldt ”Campus Forum”, som kommer til at danne rammen om et centralt trafikalt knudepunkt i
området. Videre er det bemærket, at der påtænkes en udvidelse af vejens bredde.
Iværksættelsen af et sådanne projekt kræver et tæt samarbejde med de omkringliggende – og
involverede parter, hvorfor mine klienter har ret til at blive løbende hørt og orienteret i forbindelse
med byggeriet.
Generelt om Campus Forum
Af det offentliggjort materiale fremgår det, at man har påtænkt at opføre ”Campus Forum” som for
fremtiden skal være én ud af tre større stationer på universitetsområdet. Der foreligger endnu ingen tegninger eller udkast til hvilken størrelse denne skal antage. Andelsboligforeningen Bohrparken ønsker af denne årsag at få oplyst på det foreliggende, hvor stor ”Campus Forum” forventes at
blive, samt hvilke trafikale og praktiske udfordringer dette kan medføre afdelingens beboere.
Lydgener
Andelsboligforeningen Bohrparken ønsker oplyst, om hvorvidt der forventes en øget trafik på ruten
i forhold til det nuværende, ligesom det ønskes oplyst hvorvidt der forventes en øget støjmæssigt
forureningen. I forlængelse heraf er det relevant at få afklaret hvilken hastighedsbegrænsning –
hvis nogen – der forventes at skulle være på strækningen.
En stigning i trafikken vil som udgangspunkt medføre en øget støjmæssig forurening. Samtidig
angiver lokalplanen, at denne er skabt med henblik på en by-”fortætning” på universitetsområdet.
Det er derfor væsentligt, at de støjmæssige forureningskilder tager hensyn til det forhold, at der

Tage Kragbak (H)
Jens Rye-Andersen (H)
Mogens Olesen (H)
Julia Jensen (L)
Gabels Torv 5, 9000 Aalborg ▪ telefon + 45 9631 8800 ▪ www.eurojuris-aalborg.dk
Klientkonto Jutlander Bank A/S: 9805 – 6752 258439 ▪ Advokatfirma Eurojuris Aalborg er et kontorfællesskab mellem
Advokataktieselskab Kragbak & Olesen cvr 30568346 og Advokatfirma Jens Rye-Andersen cvr 20008687

skabes et område med tættere bebyggelse – og dermed mere støj i sig selv. For det nuværende er
en del beboere allerede væsentligt påvirket af trafikstøj – specielt i sommerhalvåret når døre og
vinduer hyppigt holdes åbent.
Gener i forbindelse med rystelser
Andelsboligforeningen Bohrparken ønsker redegjort for de overvejelser, som Aalborg Kommune
har gjort sig, i relation til aktuelle og potentielle gener i form af rystelser ved nærtliggende byggeri
samt forslag til foranstaltninger, der kan foretages for at minimere generne.
Det kan konstateres, at lokalplanen muliggør en udvidelse af vejarealet op til 7,5 meter i bredden.
Hertil er det påtænkt, at der skal anlægges fast belægning i op til 3 meter i bredden på hver side af
vejarealet i form af gang- eller perronområder. I alt vil busvejen blive 13,5 meter.
Allerede i sin nuværende form, er dele af Andelsboligforeningen Bohrparkens ejendom plaget af
gener i forbindelse med rystelser fra forbipasserende busser. En udvidelse som angivet ovenfor, vil
derfor potentielt kunne bidrage til endnu flere rystelser, da vibrationerne får mere ”fast” masse at
passere igennem.
Andelsboligforeningen Bohrparken har allerede i 2010 gjort Aalborg Kommune opmærksom på
problemstillingen om rystelser og vibrationer. Her blev der anmodet om en lokal hastighedsbegrænsning på 30 km/t, hvilket Aalborg Kommune ikke imødekom. Det blev oplyst, at beboerne
følte mærkbare rystelser i selve husene, vinduer der ”sitrer”, ting der ryster – altså generelt rystelser i husene når busserne kører forbi.

Med venlig hilsen
Jens Rye-Andersen
jr@96318800.dk

www.eurojuris-aalborg.dk

Side 2

141. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
1. september 2018 11:50
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
2018949 - Indsigelse Gistrup Samråd.pdf

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 01-09-2018 11:50:00
Name: Anker Lohmann-Hansen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: anker@lohmann-hansen.dk
Emne: +BUS
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hermed fremsendes Gistrup Samråds bemærkninger til +BUS forslaget.
mvh. Anker Lohmann-Hansen

ID: 949
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Gistrup Samråd
BRT-sekretariatet
9400 Nørresundby
Postboks 219
E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

Gistrup den 31. August 2018

Bemærkninger til +BUS projektet
Gistrup Samråd er i bund og grund meget tilfredse med den nuværende busbetjening af Gistrup
og opland. Linje 2 udfylder sammen med linje 36 og linje 54 de behov, der for øjeblikket er i Gistrup. Det drejer sig om elever til Gistrup Skole, gymnasieelever til Aalborghus Gymnasium og
Katedralskolen og studerende til Universitetet og andre uddannelsesinstitutioner. Ligeledes er
der god forbindelse til Midtbyens mange arbejdspladser og kulturelle tilbud.
I henhold til beskrivelsen af projekt +BUS vil der blive etableret en BRT – busforbindelse som erstatning for den nuværende bybuslinje 2. Den nye bus kan have mange former og størrelser,
men fra udlandet ved vi, at den type busser kan færdes i almindelig trafik. Det betyder, at der
ikke er noget til hinder for, at den nuværende busbetjening af Gistrup kan fortsætte med de nye
busser.
Bustypen vil blive hurtigere og mere energivenlig end de nuværende busser på linje 2. Det kan
samrådet naturligvis støtte.
Alligevel breder der sig en frygt i Gistrup, at et velfungerende busnet i Aalborg Sydøst vil blive
markant ændret. Konsekvenserne for det sammenhængende kollektive bussystem i Aalborg er
ikke omtalt i materialet. Der er fremlagt en lokalplan for en delstrækning frem til Universitetshospitalet, men hvad sker der videre? Det er yderst uheldigt, at der ikke er redegjort for den samlede strækning eller konsekvenserne for områdets beboere.

1

Set fra Gistrup skal den fremtidige kollektive transport opfylde følgende mål:
1. Der skal være direkte forbindelse til Midtbyen med de mange kulturelle aktiviteter, de
mange arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.
2. Der skal være direkte forbindelse til gymnasium, folkeskole (Gistrup) og de vigtigste private skoler.
3. Da Gistrup bliver fremtidens bosætningssted for ansatte på det nye Universitetshospital,
og da mange fra Gistrup har arbejde i universitetsområdet, skal der også være direkte
forbindelse hertil.
4. Fra Gistrup og opland skal der være direkte busforbindelse til de ambulante funktioner
på hospitalet og for besøgende til patienter på hospitalet.
5. Omstigning til anden kollektiv transport bør være smidig og uden væsentligt tidstab. Det
bør ske i en veludbygget terminal ved Universitetshospitalet med faciliteter for chauffører og ventende passagerer samt et nutidigt informationssystem. Her kan samles kommunale og regionale busser, taxa, sygetransport og afsætning

Midtbyen
Gymnasium

Universitetshospital

Universitet

Trafikterminal

Gistrup

Andre ruter

Vil den foreslåede +BUS opfylder ovenstående mål? Vi ved det ikke.
Lokalplanen for hospitalet siger: For et Universitetshospital med en hel region som opland er det
vigtigt, at der er en god kollektiv trafikbetjening. Betjeningen af lokalplanområdet skal således
ses i tæt sammenhæng med etableringen af et kollektivt trafiktracé med bus mellem Aalborg
Busterminal og Universitetet. Den indgår som et centralt strukturerende element i hovedstrukturen for hospitalsområdet.
Konkret tilkobles korridoren lokalplanområdet ved Bertil Ohlins Vej og videreføres parallelt med
den centrale bygade og forbindelsesgade ned forbi servicebyen, hospitalets hovedindgang og de
primære parkeringsarealer mod øst til Psykiatrien og Børn & Unge-afsnittet i syd. Ved "endestationen" gives mulighed for at indpasse velfærdsbygning o.l. til den daglige drift.

2

Den kollektive trafikkorridor vil i første omgang rumme de eksisterende busforbindelser til Universitetsområdet, Gistrup og Klarup. Den eksisterende busdækning omfatter linjerne: Metro 2,
Linje 14, Linje 54 og Linje 918X med i alt 14 afgange i timen i spidstimerne. Behovet for kollektiv
trafikdækning forventes at stige i takt med områdets udbygning.
Busvejen gennem hospitalsområdet omfatter i
lokalplanen tre stoppesteder, hvoraf det centrale stoppested bør udbygges til en egentlig
trafikterminal.

+BUS

De to vigtigste bosætningsområder for fremtidige ansatte på hospitalet vil være Gistrup mod
syd og Klarup/Storvorde mod øst. For begge
disse områder er det afgørende at der er direkte forbindelse til hospitalet.

Terminal

Klarup

Gistrup

Det er ligeledes vigtigt, at forbindelsen videre
ind mod Aalborg bliver hurtig og direkte. Det videre forløb bør derfor som nu foregå ad busvejen ind til Midtbyen.
BRT er et samlebegreb for en lang række forskelligartede busløsninger, som har det tilfælles, at man tilstræber hurtige busser uden væsentlig forsinkelse fra den almindelige biltrafik.
En udbygning af busvejen mod Midtbyen til en
højere kørselshastighed vil medvirke til at
fremme benyttelsen af den kollektive trafik
imellem Aalborg Øst og Aalborg Midtby.

Der er pres på bybuslinje 2 om morgenen fra Midtbyen i retning mod Universitetet, så der er
naturligvis et kapacitetsproblem, der skal løses, men der er flere måder at løse det på. Den
enkle løsning er indsættelse af større busser på linje 2. Det vil uden tvivl kunne løse problemet.
Den udgave af en BRT-løsning, Aalborg Kommune foreslår, mefører et voldsomt indgreb i mange
gaderum. Der skal anlægges bus-veje midt i de gamle gader med adgang forbudt for almindelig
trafik. Der skal indføres ensretninger. Der skal etableres svingforbud og meget mere. Det er
bekymrende, at tilgængeligheden i bil, som de fleste trods alt benytter sig af, gøres ringere.
Vi er bekymret for, at de stadig flere indgreb omkring Midtbyen og vanskelighederne ved at
finde parkeringsplads vil medføre, at Midtbyens rolle som indkøbscenter og central arbejdsplads
gradvist vil ændres i en uheldig retning.
Med venlig hilsen
Anker Lohmann-Hansen, fmd for Gistrup Samråd
anker@lohmann-hansen.dk
3

142. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
1. september 2018 11:53
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 01-09-2018 11:53:00
Name: Ole Færch
Address: Under Lien 16
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 29809766
Email: ole.ferch@stofanet.dk
Emne: BRT-projektet - bemærkning til høringen
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Sendt: 31. august 2018 10:08
Til: By og Landskab ekstern <by.landskab@aalborg.dk>
Emne: BRT-projektet - bemærkning til høringen
Projektet ødelægger en stor del af Aalborgs midtby og skaber store problemer for bilisterne. Der er ikke noget
transportmæssigt behov for projektet. Projektet er ikke baseret på et behov set ud fra borgernes synsvinkel, men er
udelukkende baseret på hensyn til investorers interesser og investeringer langs traceen. Store nye bebyggelser langs
traceen er ikke i borgernes interesse. Det vil skabe mere trafik i en by, der allerede er hårdt presset af trafik.
Projektet tjener udelukkende investorers interesser og bør opgives.

ID: 950
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

143. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
1. september 2018 12:05
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
2018951 - Høringssvar BRT forslag - Venstre i Aalborg Kommune 31-08-18.pdf

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 01-09-2018 12:05:00
Name: Formand – Kommuneforeningen Venstre i Aalborg Kommune, Hanne Fjeldsø Greve
Address: Sønder Tranders Bygade 6
Postnr: 9260
By: Gistrup
Tlf: 2213 2292
Email: hanne.greve@greveparken.dk
Emne: Høringssvar til BRT forslag
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til rette vedkommende.
Hermed fremsendes høringssvar fra Venstre i Aalborg Kommune til BRT forslaget .

ID: 951
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

D. 31. august 2018

BRT-Sekretariatet og
By og Landskabsforvaltningen
Stigborgs Brygge 5
9400 Nørresundby

Venstre i Aalborg Kommune
CVR: 32760384
Sønder Tranders Vej 6
DK-9260 Gistrup

RE: Høringssvar vedr. forslag til Kommuneplanstillæg H.033 for BRT i Aalborg og
Lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Indsendt af Venstre i Aalborg Kommune, der repræsenterer 13 Venstre vælgerforeninger og 948
venstremedlemmer.
Venstre i Aalborg ser frem til etableringen af den kommende BRT.
Strækningen imellem Aalborg Centrum og det nye Universitetshospital er en vigtig del af Aalborg Bys
vækstakse, der rummer mange boliger, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, kultur- og
idrætsfaciliteter og ikke mindst Aalborg Universitet. En korridor, hvor mange mennesker bor og/eller har
deres daglige virke. En korridor, hvor mange mennesker hver dag skal transporteres.
I Venstre er vi overbeviste om, at BRT’en er en vigtig og nødvendig brik i dette transportarbejde. En
moderne og velfungerende by forudsætter en hurtig og effektiv kollektiv trafik. I Venstre ser vi imidlertid
ikke den kollektive trafik som den eneste transportløsning i Aalborg By, og i det foreliggende
kommuneplantillæg er der især tre forhold, som Venstre finder stærkt bekymrende i forhold til den øvrige
trafik.
-

Etableringen af BRT’en medfører, at en lang række af de eksisterende parkeringspladser i tracéet
forsvinder. BRT’en kan ikke etableres uden forandringer, men de lokale parkeringspladser er
vigtige for mange beboere, butikker, turister, kontorer og f.eks. speciallæger. Det må derfor være
et krav, at parkeringspladser, der må vige for etableringen af BRT’en, skal genetableres i
umiddelbar nærhed.

-

Kommuneplantillægget lægger op til, at der i korridoren kan ske en byfortætning i hele BRTzonen. I retningslinjerne for denne byfortætning ønsker Aalborg Kommune at slække markant på
P-normen, så der for f.eks. boliger kun stilles krav om ¾ - 1 p-plads pr. bolig. Denne ”slækken”
strider imod udviklingen i danskernes bilejerskab, og Venstre finder det meget problematisk, at
parkeringen bevist underdimensioneres i nye områder og bebyggelser. Det skal i retningslinjerne
være et krav, at de opstillede P-normer afspejler de kommende brugeres behov, hvad enten det
er tale om boliger, erhverv, turisme eller kulturelle aktiviteter.

-

For nogle medfører BRT’en væsentlige begrænsninger eller ændringer i den lokale trafikafvikling.
BRT’en kan ikke etableres uden forandringer, men det må være et krav, at Aalborg Kommune, af
hensyn til de berørte, beskriver og vurderer de lokale konsekvenser af trafikomlægningerne. For
nogle medfører forandringerne større omvejskørsler, mens andre fremadrettet skal tåle mere
trafik.

Venstre vil som en sidste ting igen pege på den ønskede byfortætning, som allerede flere steder i Aalborg
synes at handle om at få mest muligt ind på mindst mulig plads. Aalborg har altid været kendetegnet ved
de grønne kiler ind i byen og Venstre ønsker, at det grønne præg bevares i hele BRT-zonen.

På vegne af Venstre i Aalborg Kommune
Med venlig hilsen
Hanne Fjeldsø Greve, Formand for Kommuneforeningen, Venstre i Aalborg Kommune.

144. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
1. september 2018 12:11
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 01-09-2018 12:11:00
Name: Othello Bageriet v/ adv. Claus Bo Jakobsen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: cbj@adv-skaarup.dk
Emne: BRT-trace Aalborg - lokalplan 1-1-134
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Som advokat for Torben Jeppesen der er indehaver af Othello Bageriet beliggende Christiansgade 35, 9000 Aalborg
skal jeg herved rette indsigelse mod vedtagelsen af ovennævnte lokalplan 1-1-134 i det omfang planens vedtagelse
bevirker,
at, biltrafik til og fra min klients virksomhed beliggende Christiansgade 35, 9000 Aalborg begrænses således at den
forretningsmæssige drift af min klients virksomhed lider skade
at, gennemførelse af lokalplanen tidsmæssigt udstrækkes over en længerere periode og med gener i et sådant
omfang der begrænser mulighederne for normal forretningsdrift fra min klients adresse.
Det forbeholdes, i det omfang det måtte blive nødvendigt, at fremkomme med uddybende bemærkninger.

ID: 952
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

145. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
1. september 2018 12:15
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
2018955 - Indsigelse mod +BUS.pdf

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 01-09-2018 12:15:00
Name: Anker Lohmann-Hansen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: anker@lohmann-hansen.dk
Emne: Forslag til +BUS
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hermed fremsendes mit bidrag til debatten om +BUS. Jeg håber det bliver taget vel imod.

ID: 955
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

+BUS med voldsomme indgreb
eller

For meget af det gode
Sammenfatning
Kommuneplantillæg og lokalplan for +BUS er i offentlig høring frem til d. 31. august 2018. Der
er bilagt et omfattende materiale, som primært beskæftiger sig med den fysiske indretning af
de gaderum, +BUS eller BRT (Bus Rapid Transit) skal gennemløbe. Men alt for meget er skjult
for offentligheden. Desværre.
En lokalplan for en busvej gennem byen er en ganske anden slags plan end fx en sædvanlig lokalplan for et boligområde. En lokalplan er under alle omstændigheder den fysiske regulering af
en hensigt, en overordnet plan eller et problem, men der er ikke redegjort for det problem, Aalborg Kommune mener skal løses med en BRT-bus. Og hvor blev den debat af, som man med rimelighed kunne forlange som grundlag for en politisk beslutning om en +BUS.
+BUS eller BRT-bussen skal færdes gennem byen på en ”Busvej”, som typisk placeres midt på en
allerede eksisterende vejbane fx på Kastetvej og på Jyllandsgade. Det medfører voldsomme indgreb i fremkommeligheden for biltrafikken og for tilgængeligheden til sideveje og overkørsler til
virksomheder og boligområder. Det går ud over beboere, trafikanter og virksomheder.
Generelt er konsekvensen, at tilgængeligheden til Midtbyen bliver ringere. Det er ikke fremmende for erhvervslivet i Aalborg Midtby, og for investorer vil det give anledning til overvejelser. Aalborg er ikke stor nok til at kunne gennemtvinge en bilfri by samtidig med, at det byliv, vi
kender, med butikker, privat service mv. opretholdes.
Et særligt problem er den fremtidige sammenhæng i det kollektive transportsystem. Vi ved, at
der arbejdes med en total omlægning af buslinjerne i Midtbyen væk fra Boulevarden. Så er
Østerågades/Nytorvs rolle som centralt knudepunkt for den kollektive trafik udspillet, og Midtbyen mister markant trafikal tilgængelighed. Man kan ikke bare ”glemme” essentielle oplysninger om den kollektive trafiks fremtid. Det for vigtigt til at blive reduceret til et skjult vedhæng til
en lokalplan for en BRT-bus.
Flere gaderum bliver voldsomt berørt. Kennedys Plads, som er etableret for EU-midler, bliver
skåret i stykker. Jyllandsgade er en fin adgangsvej til Midtbyen. Den skal gøres til Bus-motorvej
forsynet med forbudsskilte. Kastetvej får en tilsvarende omgang. Det kan ikke være rigtigt, at et
par minutters tidsgevinst for nogle studerende skal føre til så voldsomme indgreb.
Drejer det sig i al sin enkelhed om at få fat i nogle statslige penge?
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Vi får intet at vide om, hvorledes +BUS skal afsluttes ved Universitetshospitalet. Der er ikke afsat plads til en trafikterminal for de mange buslinjer fra Østhimmerland, som naturligt skal ind
til hospitalet med besøgende, sygepersonale og ambulante patienter. Der er ikke redegjort for
etableringen af en busterminal med omstigningsmuligheder for den regionale trafik med linjerne 54 og 55, samt lokalbussen linje 36 til Vaarst og Fjellerad. Yderligere vil linjerne 12 og 14
sikkert få endestation ved hospitalet. Hvordan skal det ske? Det er ingen hemmelighed, at
mange er bekymrede for udsigten til en +BUS, som vil tage livet af de velfungerende busser
(linje 2) til Klarup/Storvorde og Gistrup.
Heldigvis blev løsningen ikke en letbane, som ville have medført endnu større indgreb i mange
gaderum og en økonomisk øretæve til byens borgere. Erstatningen er så +BUS, som også kaldes
en letbane på gummihjul. Da den planlægges at følge samme rute som letbanen, mener Aalborg kommune ikke, der er behov for en ny debat. Ærgerligt, for en bus er et helt andet og
langt mere fleksibelt transportmiddel, som kan flyttes og tilpasses nye transportbehov. Andre
løsninger bliver derved mulige og burde diskuteres.
Aalborg kommunes trafik- og byplanlægning har i høj grad et medansvar for det problem, +BUS
skal løse. De mange ungdomsboliger i Midtbyen er hovedårsagen til den voldsomme personflytning et par gange om dagen mellem byen og Sdr. Tranders. De mange studerende skulle
være bosat i universitetsområdet. Ekstra arbejdspladser på AAU og det nye universitetshospital
forværrer blot den i forvejen skæve bolig-arbejdssted balance.
Er formålet med +BUS at løse et kapacitetsproblem for buslinje 2 mellem Midtbyen og Universitetet om morgenen og til dels om eftermiddagen?
Det er et konkret problem, men der findes flere løsninger. Aalborg Kommune har desværre ikke
ønsket at diskutere alternativer. Kun een løsning er præsenteret. Take it or Leave it.
Forslaget er så indgribende, at alternative løsninger bør overvejes. En kombination af den nuværende busbetjening på ruten mellem Vestbyen og universitetsområdet (linje 2) og +BUS
kunne være brugbar løsning. En kombineret løsning bestående af en traditionel buslinje (linje 2)
og en ny hurtig og kapacitetsstærk BRT buslinje (+BUS) vil give stor fleksibilitet og bedre mulighed for at tilpasse kapaciteten over dagen/døgnet, ugen og året.
I denne indsigelse er der peget på tre alternativer til det fremlagte +BUS projekt. Det er karakteristisk, at de ikke forudsætter større ombygninger i byens veje. De medfører heller ikke voldsomme indgreb i tilgængelighed til boliger og virksomheder. De er langt billigere at gennemføre
end det fremlagte og er dokumenteret ved illustrationer af passagerstrømme og køreplaner.
Det er ikke rimeligt, at der ikke i det mindste som supplement til lokalplandebatten foreligger et
dækkende baggrundsmateriale, som kunne kvalificere debatten om +BUS projektet fx vedr.
passagerstrømme, køreplaner og økonomi. Det er ikke fair, at offentligheden skal debattere en
+BUS løsning, der har så store konsekvenser for så mange på et så ufuldstændigt grundlag.
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Problemstilling
Problemet med +BUS kan koges ned til at skaffe bustransport til studerende, der 2 gange om
dagen skal flyttes mellem Midtbyen og Universitetet.
Der er pres på bybuslinje 2 om morgenen med flere end 20 busser i timen fra Midtbyen i retning mod Universitetet, så der er påviseligt et kapacitetsproblem om morgenen og til dels om
eftermiddagen, men der er flere måder at løse det problem på.
Den enkle løsning er indsættelse af større busser på linje 2. Det vil uden tvivl kunne løse det kapacitetsproblem, der rent faktisk er mellem Midtbyen og Universitetsområdet, men det er øjensynligt ikke fint nok.
Nu er BRT mange ting. I den udgave af en BRT-løsning, Aalborg Kommune foreslår, er der tale
om et voldsomt indgreb i mange gaderum. Der skal anlægges bus-veje midt i de gamle gader
med adgang forbudt for almindelig trafik. Der skal indføres ensretninger. Der skal etableres
svingforbud og meget mere. Sådan behøver det ikke at være. Det kan gøres enklere og langt
mindre indgribende.
Det, vi er vidne til, er reelt et ønske fra Aalborg Kommune om at få bilerne ud af byen. Det skal
ske gennem reduktion af vejarealer til bilerne. Det skal ske ved reduktion af parkering. Det skal
ske gennem forøget trængsel og reduceret tilgængelighed. Men hvad bliver konsekvensen?
Ændringerne vil ikke, som nogen måske tror, medføre en væsentlig overflytning af bilister til
bus. Det ved vi af erfaring fra København. Kun ganske få vil lade bilen stå og vælge bus. Der er i
Aalborg absolut ingen gode erfaringer med Park-and-Ride, altså at man kører til en parkeringsplads og kører videre med bus. Så hvad sker der så?
Hvis tilgængeligheden for bilisterne i byen bliver ringere, har bilisten følgende valgmuligheder:
Man kan gennemføre turen alligevel og holde i kø. Man kan vælge cyklen eller bussen. Man kan
droppe turen – altså fx droppe indkøbsturen og gå på nettet i stedet. Man kan køre et andet
sted hen – fx køre til City Syd.
De to sidste valg er ikke fremmende for erhvervslivet i Aalborg Midtby, og visse typer investeringer vil falde bort, hvis tilgængeligheden bliver ringere. Så lægges byggeri eller etablering af
privat virksomhed et andet sted. Aalborg Kommune kan selvfølgelig supplere med kulturinstitutioner og andre offentlige investeringer, men Midtbyen vil ændre karakter. Nogen vil mene, at
den dør langsomt ud.
Aalborg er ikke stor nok til at kunne gennemtvinge en bilfri by samtidig med, at det byliv, vi kender, med butikker, privat service mv. opretholdes. Selv i København sker der en udflytning af
privat virksomhed til nye lokaliteter som Ballerup, Høje Tåstrup, Vestamager osv. Aalborg Kommune er gennem +BUS projektet ved at gennemtvinge en anden Midtby. Er det det, vi vil?
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Flere med bussen i Aalborg
Ind imellem kan det være vanskeligt at forstå, at politikere nægter at se fakta i øjnene. Folketinget vedtog i september 2009 ”En grøn transportpolitik”, som har som målsætning, at den kollektive trafik - og især togtrafikken - skal opsuge størstedelen af trafikvæksten. Det var baggrunden for ønsket om en letbane i Aalborg. Men det er slået totalt fejl. Både togtrafik og bustrafik
stagnerer – dog vokser transport med langtursbusser – Kombardo.
Der er kommet langt flere biler på vejene. Vejtrafikindekset viser en stigning siden 2010 på ca.
12 %, og udviklingen ser ud til at fortsætte i takt med stigende indkomster, en større befolkning
og flere mobile ældre.

I letbanerapporten i 2014 fremlagde Aalborg Kommune en prognose for antal passagerer i bustrafikken i år 2025 på godt 28 mio. passagerer svarende til en årlig stigning på 4,6 %. Dertil indregnede man 2 mio. passagerer i såkaldt ”letbanetillæg” og yderligere 1 mio. passagerer fra
Park-and-Ride pladser. I alt altså 31 mio. passagerer med kollektiv trafik i Aalborg år 2025.
Intet tyder på, at det vil blive resultatet. Ganske vist stiger bustrafikken i Aalborg i modsætning
til udviklingen på landsplan - dog kun med ca. 230.000 flere påstigere hvert år. Stigningen skyldes primært den store befolkningstilvækst efter 2011 bestående af unge studerende fra ind- og
udland.
I +BUS projektet opererer Aalborg Kommune med en forventet stigning i det samlede passagertal i den kollektive trafik til 18 – 19 mio. påstigere i 2025. Det er et langt mere realistisk udgangspunkt for planlægningen af den fremtidige bustrafik.
Rejsemønsteret mellem byen og universitetet domineres af studerende. Flere studerende bosat
i byen vil øge antallet af rejsende. Omvendt vil ændringer i vilkårene for udenlandske studerende på danske universiteter kunne føre til et faldende antal studerende i Aalborg og dermed
færre rejsende med bus.
De busrejsende på +BUS ruten er i høj grad ”captive” eller tvungne rejsende med kollektiv trafik. De har ikke rådighed over en bil, og cyklen er for mange ikke et alternativ. De studerende er
således ikke påvirkelige af ændringer i bilisternes vilkår.
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De efterfølgende grafer er fremstillet på baggrund af data fra Aalborg Kommune. De viser antal
passagerer/påstigere med bus på årsbasis.

Gennem de senere år har Aalborg Kommune som nævnt udmærket sig ved at kunne fastholde
en vis vækst i den kollektive trafik. Det er imidlertid ensidigt forbindelsen mellem Midtbyen og
universitetsområdet, der har haft et voksende antal påstigere. De to buslinjer, hvor der i dag er
indsat ekstra busser, er på linje 2 og linje 12, der begge har endestation i universitetsområdet.
På de øvrige buslinjer har antallet af passagerer over de senere år været stagnerende.
De efterfølgende grafer er fremstillet på baggrund af rejsekortdata. Tallene er næppe helt retvisende, men er de bedst mulige. Årsagen til usikkerheden er sandsynligvis, at datagrundlaget er
akkumulerede data over året, medens rejsemønsteret faktuelt er forskelligt på hverdage, lørdage og søndage samt naturligvis i ferier, hvor de store uddannelsesinstitutioner er lukket ned.
Rejseomfanget i morgenspidstimen på undervisningsdage er noget højere end andre dage.

For at komme frem til et brugbart estimat over fordelingen af antal rejsende er man nødt til at
skelne mellem ”Uni-dage” og ”Andre-dage” (ferier, lørdage og søndage). Sådanne data findes
ikke, men er skønnet med baggrund i data fra bl.a. Movia. Der er udarbejdet overslag over
døgnfordeling for feriedage, lørdage og søndage, samt døgnfordeling for Uni-dage.
I 2017 var der på årsbasis ca. 4.233.000 påstigere på linje 2. Det svarer til ca. 14.300 påstigere
på en hverdag, eller i runde tal 15.000 påstigere på en gennemsnitlig Uni-dag. Dette tal anvendes som beregningsgrundlag i det videre forløb.
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Antal påstigere kan blive højere med tiden, men der er fortsat betydelig usikkerhed knyttet til
udviklingen i den kollektive trafik. Et højere antal daglige påstigere – fx 18.000 – vil omsættes til
flere busafgange, men ikke ændre ved den principielle diskussion.

Ovenstående grafer skal betragtes som illustrationer, der viser en størrelsesorden for fordeling
af påstigere på linje 2 på UNI-dage.

Kapacitet
Kapacitetsproblemerne på linje 2 er åbenbare. I morgenspidstimen er der i størrelsesordenen
1600 påstigere, der skal mod øst og tilsvarende om eftermiddagen ca. 1100 i timen, der skal
mod vest. De meget store udsving i efterspørgslen stiller store krav til planlægning af busindsatsen.
Under den forudsætning, at 80 % af alle påstigere er i busserne på samme tid – nogle står på,
medens andre står af – er opgaven at lave en køreplan, som dækker behovet. Det kan illustreres således (UNI dage):
I dag anvendes på
linje 2 busser af en
længde på 13,7 meter
med en kapacitet på
70 – 80 passagerer.
Busser
1
4
6
8
10
12

Kapacitet
75
300
450
600
750
900

14

1050
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Det bemærkes, at køreplanen ikke dækker behovet i morgenspidstimen i retning mod øst, selv
om der er køreplanlagt 12 busser i timen med en kapacitet på ca. 900 påstigere. Her indsættes
et antal ekstrabusser tilpasset behovet. I visse perioder er busindsatsen oppe på flere end 20
busser i timen. Om eftermiddagen er det køreplanlagte antal busser oppe på 14 busser i timen
mod vest med en kapacitet på ca. 1050 påstigere i timen.

For at optimere busindsatsen kører et antal busser kun mellem AAU terminalen og Busterminalen. Her er behovet størst. For eksempel afkortes 6 ud af 14 busser i tidsrummet kl. 14.00 –
15.00, medens 8 busser gennemkører hele strækningen til Væddeløbsbanen.
Efter kl. 18 svinder efterspørgslen. Her er busindsatsen reduceret til 4 busser i timen i begge
retninger, hvilket er fuldt tilstrækkeligt under normale forhold.
Der er ingen tvivl om, at trafikplanlæggerne gør et stort arbejde for at optimere busindsatsen.
Et særligt problem er de voldsomme udsving i antal påstigere over ugens dage og ikke mindst i
ferieperioder. Tilsammen udgør ferier, lørdage og søndage ca. 150 dage. Her er antallet af passagerer begrænset på linje 2 og de øvrige buslinjer. Der foreligger ikke nogen beskrivelse af
døgnfordelingen for antal passagerer i de tre perioder: Ferier, lørdage og søndage. Ud fra tilgængeligt materiale er disse tre sammenfattet i nedenstående figur (Andre dage), som dog kun
må betragtes som en illustration.
I den gældende køreplan for lørdage, søndage og den netop afsluttede sommerkøreplan er busindsatsen på linje 2 fastlagt til 4 busser i timen, hvoraf 2 busser kører mod Klarup/Storvorde,
medens 2 kører mod Gistrup. Det bemærkes, at der ikke er kapacitetsproblemer på disse tidspunkter. Der er rimelig plads i busserne, selv midt på dagen hvor belastningen er størst.
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Hvorledes håndteres denne problemstilling i +BUS projektet? Ifølge oplægget har man til hensigt at køre med 8 busser i timen i hele driftsperioden.
+BUS projektets valg af bustype er ikke endelig fastlagt, men alle illustrationer peger på en 24
meter ledbus som fx Van Hool. Med en frekvens på 8 busser i timen svarer det til en effektiv kapacitet på ca. 1200 passager i timen i hver retning. Men er det nok i morgenspidstimen? Skal
der stadig indsættes ekstrabusser? Og er kapaciteten ikke alt for stor i yderperioderne i den øvrige driftstid?
Det fremgår af den efterfølgende illustration, at en frekvens på 8 busser i timen vil medføre en
betydelig overkapacitet i det meste af driftsperioden. Om morgenen vil der kunne opstå problemer med at dække efterspørgslen. Den resterende del af dagen vil der være en betydelig overkapacitet.
Overkapaciteten vil være mest udtalt på lørdage, søndage og i ferieperioder (Andre dage).

Kapacitet på UNI dage

Kapacitet på ”Andre dage”

Geografisk vil der i yderenderne af +BUS ruten være en stor overkapacitet fx i Vestbyen. Det
kunne tale for en afkortning af nogle af afgangene, således som det i dag praktiseres for linje 2.
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BRT er mange ting
Der er ingen tvivl om, at planen om 8 busser i timen i hele driftsperioden ikke vil blive opfyldt.
Det bliver alt for dyrt. Langt mere realistisk vil det være, at der skæres ned til 4 eller måske 2
afgange i timen i ferier, på lørdage og søndage. Ligeledes er det sandsynligt, at der i aftentimerne vil blive skåret ned til 4 evt. 2 afgange i timen. 2 afgange i timen er kapacitetsmæssigt
tilstrækkeligt, men giver i sig selv dårligere service og medfører problemer for korresponderende linjer og busskifte.
Det rører ved den meget vigtige diskussion, om man skal satse på flere afgange med mindre enheder eller med færre afgange og større enheder. Flere afgange betyder flere passagerer med
den kollektive trafik. Omvendt giver større enheder færre driftsudgifter. Der er således tale om
en balance mellem flere hensyn.
I Aalborg er der et stort spring mellem antal påstigere på de 2 store stoppesteder: Aalborg Busterminal og Nytorv ned til de øvrige. De to stoppesteder er også blandt de stoppesteder, hvor
der ske flest omstigninger fra andre kollektive transportmidler bybusser, regionalbusser og tog.
Blandt de øvrige stoppesteder er Jomfru Ane Gade, Boulevarden, AAU Terminalen, Bornholmsgade og Grønlands Torv de vigtigste. Alle disse stoppesteder ligger på linje 2 på strækningen
mellem Midtbyen og Universitetsområdet. Det er her, der er behov for en kapacitetsstærk BRTløsning.

Stoppesteder for linje 2 fra Vestbyen til centrum og fra centrum til universitetsområdet

En BRT løsning sikrer højere kapacitet, større pålidelighed og bedre komfort samt en kortere
rejsetid. På strækninger, hvor der er ”gaderum”, er det naturligt at lade busserne køre i eget
tracé, hvilket giver en mere smidig trafikafvikling. Hvor gaderummet er snævert, er der ikke
mange gode eksempler på etablering af særlige ”busveje”. Det fylder og spærrer. Her er andre
løsninger mulige fx prioritet i lysreguleringer, som sikrer ”forkørselsret” for busserne.
For at afsøge behovet for fysiske indgreb er det naturligt at undersøge, om busserne på linje 2
udsættes for væsentlig forsinkelse på ruten mellem endestationen i Vestbyen og Universitetet.
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Aalborg Kommune oplyser, at det især er på Sohngårdsholmsvej, der er trængselsproblemer.
Derudover er krydsningen mellem Frederik Bajers Vej og Bertil Ohlins Vej et problem. Linje 2 er
op til 5 minutter forsinket på strækningen Aalborg Busterminal – AAU terminalen. Det er således på en afgrænset del af strækningen mellem Midtbyen og AAU-terminalen, forsinkelsesproblemerne opstår.
I Vestbyen er der ingen væsentlige forsinkelser for den nuværende linje 2. Her er der ikke behov for massive indgreb? Kastetvej befærdes primært af lokale bilister, samt bilister med
ærinde på Stadion, Haraldslund eller Vestre Fjordpark. Der er naturligvis de sædvanlige parkeringsproblemer, krydsende fodgængere og cyklister, men det kan løses på en enkel måde ved
udformningen af stoppestederne og ved enkle trafikregulerende foranstaltninger.
Man bør betænke, at der i 150 dage (ferier, lørdage og søndage) samt om aftenen alle dage kun
vil være en +BUS hvert kvarter (4 busser i timen). Det svarer til 60 % af den samlede driftstid.
Kastetvej vil ligge øde hen en stor del af tiden.
Der er heller ingen forsinkelsesproblemer for busserne på Jyllandsgade. Hvorfor da de voldsomme indgreb i biltrafikkens adgang til virksomheder, institutioner og boligområder?

Det virker helt urimeligt, at man ikke skal kunne svinge til venstre i krydset Jyllandsgade – Dag
Hammarskjölds Gade. Kan politiet leve med det? Man må heller ikke svinge til venstre ved Kjellerupsgade. Det kan ikke være byrådets mening, at byen i den grad skal ”spærres inde”.
I Vestbyen og Midtbyen er indgrebene generelt vildt overdrevne og tjener ikke til at gøre fremkommeligheden for busserne meget bedre.
Kan man få en GPS til at vise vej i dette reguleringsvandvid? Der er tilsyneladende tale om en
akademisk øvelse uden føling med virkeligheden. Påregner man, at politiet vil eller kan kontrollere dette skilte- og forbudsregime? Skal der etableres fysiske barrierer med beton og steler?
Stop dette vanvid!
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Eksempler på BRT
I Hamburg har man en politik om at ville afprøve den nyeste teknologi inden for bustransport.
Her kan man i byens gader blandt andre møde en dobbelt ledbus fra Van Hool, som kunne være
prototypen på de busser, man forestiller sig skal køre på +BUS linjen i Aalborg. Den kører uden
problemer i de gamle brostensbelagte gader i det centrale Hamburg. Den tilpasser sin køremåde til gæster på caféer langs vejen og fodgængere i handelsgaderne.
Bussen tilpasser sig byen og ikke omvendt.
Linje 5 i Hamburg er Tysklands mest befærdede buslinje med ca. 20 mio. passagerer om året
eller op til 60.000 om dagen. Det er flere end alle Aalborg Kommunes busser tilsammen. Man
har længe anvendt de store 24 meter busser, men ønsker nu at gå over til lidt mindre busstørrelser. Antal pladser pr. time vil med hyppigere afgange alligevel blive forøget fra 1.680 pladser
til 2.250 pr time (heute: 12 Busse/Std. à 140 Plätze, künftig 18 Busse/Std. à 125 Plätze).

Både i Hamburg og i Malmø færdes de store ledbusser uden problemer i blandet trafik

Linje 5C er den første i Movias koncept Cityline, der er et koncept med udstrakt brug af busbaner og betjening med ledbusser. De nye MAN-busser er designet og indrettet i stil med letbanetog, selv om de kører på gummihjul på almindelige veje og dedikerede busbaner. Busserne har
en kapacitet på 140 passagerer.
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Linje 5C er Nordens travleste buslinje med ca. 20 mio. årlige passagerer. Husum Torv – Sundbyvester Plads:
15 afgange i timen i myldretiden
15 afgange i timen i dagtimerne
9 afgange i timen om aftenen
2 afgange i timen om natten.
Efter en usikker start, er 5C blevet vel modtaget og har medført en mindre passagerstigning. De
nye 5C-busser har en række miljøfordele. Busserne kører CO2-neutralt på biogas og mindsker
samtidig den lokale luftforurening. Busserne køre mest i blandet trafik.
En busbane er en kørebane på vejen der er forbeholdt busser i fast rutefart. De fleste busbaner
etableres i højre side af vejen, således at busserne kører tættest på kantstenen, hvor stoppestederne normalt placeres. Enkelte steder laves dog stoppesteder midt på vejen, som det er tilfældet på Tagensvej og Nørre Alle i København.
Nogle steder laves lange busbaner, medens man andre steder laver korte busbaner på steder,
der forsinker busserne. Det kan være bestemte lyskryds eller andre lokale forhindringer.
Der er mange eksempler på store busser, som kører i blandet trafik, hvor det fungerer, og i særlige busspor, hvor der er plads, og hvor man ikke generer den øvrige trafik unødigt.

Busspor på Tagensvej og Nørre Alle i vejens midte. På begge sider er der 2 x 2 spor til biltrafik,
samt cykelstier. Bussporene er 7 meter brede adskilt fra bilernes kørebaner ved kantsten. Busser hver 2 – 3 minut. Med centralt placerede busspor flyttes stoppestederne ud fra fortovet.
Det øger naturligt pladskravene
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Der findes andre løsninger
Fælles for de tre alternative løsninger i det følgende er, at de tager sigte på at løse det problem,
der skal løses, nemlig transporten af de mange studerende mellem Midtbyen og Universitetsområdet. Samtidig søger de at fastholde tilgængelighed til Midtbyen og undgå voldsomme indgreb i gaderum.
Fælles for de tre forslag er følgende:
1. Busvej mellem Bornholmsgade og Universitetshospitalet
2. Bussluse ved Aalborg Vestby Station på Kastetvej.
3. Busterminal ved Universitetshospitalet
Ad. 1 Busvej mellem Bornholmsgade og Universitetshospitalet
Der findes allerede i dag busvej mellem Sohngårdsholmsvej og AAU terminalen – dog af svingende kvalitet og med stoppesteder, som alle bør moderniseres med informationssystemer,
ventefaciliteter osv. Busvejens nye geometri skal sikre, at bussernes hastighed kan øges betragteligt.
På Sohngårdsholmsvej bør der etableres busbaner i højre side, så man undgår en del af de restriktioner og fysiske indgreb, som er nødvendige, hvis busvejen skal midterlægges. Særlig opmærksomhed knyttes til krydset ved Østre Alle, hvor den samlede kapacitet bør øges for ikke at
skabe unødig kødannelse for bilisterne.
Busbanerne skal kunne benyttes af alle busser, herunder almindelige bybusser og regionalbusser, således at de også får gavn af den forbedrede fremkommelighed.

Bornholmsgade

AAU

?

BRT-løsning med busbaner og prioritet for busser. Gode stoppesteder og ventefaciliteter
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2. Bussluse ved Aalborg Vestby Station på Kastetvej.
På Kastetvej spærres for bilkørsel ved jernbanebroen, hvor der etableres busstoppested. Ved
denne enkle løsning reduceres trafikken på Kastetvej med et par tusind biler i døgnet. Biltrafikken overføres til Strandvejen og Dannebrogsgade.

Forbilledet er busgaden med Indkørsel forbudt for motorkøretøjer på Nørrebrogade i København. For at begrænse biltrafikken og dermed fremme brugen af cykel og offentlig transport besluttede Københavns Kommune at lukke Nørrebrogade for gennemkørsel bl.a. ved Fælledvej.
En undersøgelse viser, at målene om at begrænse biltrafikken lykkedes. Biltrafikken på Nørrebrogade er generelt faldet med 40 procent i myldretiderne.
3. Busterminal ved Universitetshospitalet
Lokalplanen for hospitalet siger: For et Universitetshospital med en hel region som opland er det
vigtigt, at der er en god kollektiv trafikbetjening. Betjeningen af lokalplanområdet skal således
ses i tæt sammenhæng med etableringen af et kollektivt trafiktracé med bus mellem Aalborg
Busterminal og Universitetet.
Den kollektive trafikkorridor tilkobles ved Bertil Ohlins Vej og videreføres ned forbi servicebyen,
hospitalets hovedindgang og de primære parkeringsarealer mod øst til Psykiatrien og Børn &
Unge-afsnittet i syd. Ved "endestationen" gives mulighed for at indpasse velfærdsbygning o.l. til
den daglige drift.
Det er helt urimeligt, at der er i lokalplanforslaget for +BUS bare er henvist til lokalplanen for
Universitetshospitalet. Her står der ikke meget konkret om fx Busterminal mv. Illustrationen viser en blind afslutning på bustracéet for +BUS. Hvad sker der med busserne fra Klarup/Storvorde, Gistrup, Vaarst/Fjellerad, Hadsund og Kongerslev samt bybusserne 12 og 14? Det er absolut nødvendigt, at der findes en afklaring snarest, således at +BUS projektet kan anskues i den
kollektive trafik sammenhæng, den skal indgå i.
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Bus fra Klarup

Dersom man vælger at fastholde denne løsning for busvejen i Universitetshospitalet
skal der ved hovedindgangen til hospitalet
etableres en terminalfunktion, som sikrer en
smidig overgang til anden kollektiv transport
uden væsentligt tidstab.
Det bør ske i en veludbygget terminal ved
Universitetshospitalet med faciliteter for
chauffører og ventende passagerer samt et
nutidigt informationssystem. Her kan samles
kommunale og regionale busser, taxa, sygetransport og afsætning.

Bus fra Gistrup

Bus fra Klarup

Fra Klarup og Gistrup er det vigtigt, at forbindelsen fra hospitalsterminalen og videre ind
mod Aalborg bliver hurtig og direkte. Det videre forløb bør derfor som nu foregå ad busvejen ind til Midtbyen

En anden og måske bedre placering af en
busterminal ved Selma Lagerløfs Vej. Her
bringer busvejen ikke forstyrrelse i adgangsforholdene foran hovedindgangen, som så
kan reserveres kommunale og regionale
busser, taxa, sygetransport og afsætning.
Busvejen kan fra Bertil Ohlins Vej føres
langs Selma Lagerløfs vej frem til rundkørslen, hvor der kan etableres en stikvej til en
busterminal med faciliteter for chauffører
og ventende passagerer samt et nutidigt informationssystem.

Bus fra Gistrup

Denne placering vil bringe busserne tæt på
de kommende bygninger til de medicinstuderende på Aalborg Universitet, som må
forventes at være de flittigste brugere af
den kollektive trafik.

Som fælles indgang til de efterfølgende tre alternativer kunne følgende tjene som rettesnor:

Hvorfor gøre det så indviklet og så voldsomt
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Alternativ 1
Jyllandsgade er efterhånden vokset til en flot gade med træer og en samlende overkørbar midterhelle. Gaden fungerer fint som adgangsvej til en række virksomheder og som forbindelse til
Midtbyens sydlige del. Det kræver mulighed for at svinge ind og ud ad sideveje og overkørsler.

Trafikken er ikke så stor, at der skabes trængsel eller nævneværdig forsinkelse for den kollektive trafik, selv om Jyllandsgade befærdes af et større antal busser. Problemerne melder sig
først på Kennedys Plads, hvor forholdene er snævre. Der er således ingen grund til at ombygge
Jyllandsgade til ”busmotorvej” for at skabe øget fremkommelighed for en kollektive trafik.
Fremkommeligheden for busserne er i forvejen fuldt acceptabel.

Stoppestederne kan naturligvis gøres bedre og lettere for chaufførerne at komme ind og ud af.
En mulighed kunne være som her hentet fra Hamburg. Gaden har en overkørbar midterhelle,
som bilerne kan benytte til forbikørsel af en holdende bus. Stoppestedet er markeret med en
lys flade, som i god afstand signalerer, at her er et stoppested og måske krydsende fodgængere.
Samme løsning kan anvendes på Kastetvej.
Kennedys Plads er i nogen grad blevet en trafikplads. Der er dog rekreative elementer, som bør
fastholdes. En fuldstændig overskæring af pladsen som foreslået er helt ude af målestok.
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+BUS
Linje 2

I dette alternative forslag foreslås i al sin enkelhed, at linje 2 fortsætter med busser på 13,7 meter som nu. De suppleres af +BUS med 18 meter ledbusser som på linje 5C i København.
Derved løses problemet i rutens østlige ende ved Universitetshospitalet med fortsat busdrift til
Klarup/Storvorde og til Gistrup med linje 2, medens +BUS løser transportopgaven for de studerende fra Midtbyen til Universitetet. De to linjer: Linje 2 og +BUS har i princippet samme ruteforløb frem til Universitetshospitalet. Linje 2 eller +BUS kan evt. afkortes ved Haraldslund.
Ved at anvende busser i to størrelser opnås stor fleksibilitet. Om aftenen kan behovet dækkes af 4 stk. 13,7 meter busser. Variationen i behovet over dagen dækkes af
linje 2, som kører med 8 henholdsvis 4 afgange i timen.
I dagtimerne frem til kl. 18 kører +BUS fast
med 6 afgange i timen.

I morgenspidsperioden vil der være i alt 14 afgange fra Busterminalen mod universitetsområdet. Det er ca. en bus hvert 4. minut. Kapacitet vil være 600 + 660 eller i alt 1260 passagerer.
Skulle der være behov for yderligere kapacitet vil indsættelse af et par ekstrabusser i spidstimen være den billigste løsning.
Om eftermiddagen vil de 14 afgange være fuldt tilstrækkeligt.
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Alternativ 2
Desværre har der ikke være mulighed for en offentlig diskussion af principperne for den kollektive trafiks fremtid i Aalborg Midtby. Det forlyder, at der på de indre linjer i kommunen foregår
drøftelser om fjernelse af nogle af busserne fra Boulevarden. Hvor de så meningsfyldt kan flyttes hen, er uvist. Fagfolk har flere gange advaret mod at lade flere busser ”slås” med trængslen
på Vesterbro. Her er voldsomme forsinkelse for trafikken i store dele af dagen, ligesom de
mange krydsende passagerer over Vesterbro vil øge antallet af fodgængeruheld. Men hvor så?
Introduktionen af +BUS i Midtbyen kunne give anledning til at lette presset på Boulevarden fx
ved i dagtimerne at opgive mantraet om en fælles busterminal ved Banegården. Den klassiske
terminal for bustrafikken i Aalborg er Nytorv, som stadig er det næststørste stoppested i byen.
I perioder med lav frekvens – aften og weekend – bør det fælles stoppested ved Busterminalen
fastholdes med koordinerede afgangstider kl. 00, 15, 30 og 45. I dagtimerne med højere frekvens er der mulighed for større fleksibilitet – således som det ses i mange større byer.
En løsning kunne være, at +BUS gives sin helt egen rute og lægges oven i den nuværende bustrafik som en særlig hurtig og kapacitetsstærk forbindelse mellem Midtbyen og Universitetsområdet. +BUS kunne deles i to med en afgrening til Nørresundby og en gren til Haraldslund. Det
ville give flere en direkte og hurtig forbindelse til Universitetshospitalet. Andre buslinjer kan
omlægges tilsvarende, så aflastningen af Boulevarden i dagtimerne bliver mere synlig.

+BUS

Linje 2
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I dagtimerne frem til kl. 18 kører +BUS fast
med 6 afgange i timen. Frekvensen kan evt.
øges til 8 busser i timen. De to grene af +BUS
koordineres, så der er faste minuttal for afgang fra Nytorv.
Variationen i behovet dækkes af linje 2, som
kører med 8 henholdsvis 4 afgange i timen.

Linje 2 fortsætter som nu med busser på 13,7 meter med afgrening til Klarup/Storvorde og til
Gistrup i øst. De passerer Universitetshospitalet, Universitetet og Aalborghus Gymnasium på vej
ind til Midtbyen. Her passerer de Busterminalen og Nytorv og fortsætter med endestation ved
Væddeløbsbanen. I Vestbyen er der stor tilfredshed med den nuværende busbetjening.
Linje 2 suppleres af +BUS med 18 meter ledbusser som på linje 5C i København. I øst er udgangspunktet busterminalen ved Universitetshospitalet. Herfra har den samme rute som linje 2
frem til Bornholmsgade. Herfra passerer den Karolinelund, Nordkraft, Musikkens Hus, Friis, Salling og Nytorv, hvorefter den deler sig så i en gren til Haraldslund og en gren til Nørresundby –
sandsynligvis til Lindholm eller Stigsborg.
Aalborg Midtby har to akser for detailhandel. Den ene er Boulevarden N - S og den anden Ø – V
er Algade/Bispensgade – Algade/Nytorv. Efter omlægningen af bustrafikken til Banegården er
tilgængeligheden med kollektiv trafik til den øst-vest gående akse blevet forsømt. Det er ikke
uvæsentlig for butikkerne at have et velbesøgt busstoppested uden for døren. Hvis stormagasinerne ved Nytorv skal lykkes sammen med de nye kulturinstitutioner, skal den kollektive trafik i
området styrkes. Det er dette alternativ 2 et bud på.
De fysiske forandringer for BRT-løsningen er overkommelige. Stoppestederne skal forbedres, og
der skal ryddes op i området omkring Friis og Medborgerhuset. Busserne skal have prioritet i
”den gamle bus-akse” med bussluse under biblioteket. Cyklerne må flyttes.
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Alternativ 3
De store passagerstrømme mellem Midtbyen og Universitetsområdet får i dette alternativ sin
helt egen buslinje i form af +BUS. Bussen skal dække hele Midtbyen ved cirkulation omkring de
væsentligste trafikmål: Busterminalen og Banegården, Salling og Friis, Nordkraft og Musikkens
Hus samt ikke mindst de mange ungdomsboliger i Midtbyen, på Godsbanearealet og Østre
Havn. Bussen kan på en times omløb nå fra endestationen på Universitetshospitalet rundt om
Midtbyen og tilbage til hospitalet på mindre end en time.
Linje 2 fortsætter i princippet som nu med 8 afgange i timen evt. reduceret i visse tidsrum.
Linje 2 har med 8 busser på 13,7 meter en
samlet kapacitet på 600 passagerer.
Om aftenen og i weekends betjenes linje 2 som
nu med 4 busser i timen.
+BUS indsættes i udgangspunktet med 6 busser på 21 meter med en samlet kapacitet på
750 passagerer.

Linje 2

+BUS

+BUS cirkulerer om Midtbyen med af-og påstigning i siden mod Midtbyen. For nogle bliver der
tale om en mindre omvej, medens andre oplever en kortere rute. Omvejskørselen vil næppe
opleves som en forsinkelse. Ruten kan gennemkøres med en omløbstid fra Universitetshospitalet til Midtbyen og tilbage igen på under en time.
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Illustrationen viser, at med gangafstande på ca. 300 meter i luftlinje dækker +BUS i denne udgave det meste af Midtbyen. Også Østhavnen får hermed mulighed for en hurtig forbindelse til
universitetet.

300 m

Afslutning
Afslutningsvis er der grund til at gentage, at det er skuffende, at Aalborg Kommune ikke har
fundet det vigtigt at drøfte den kollektive trafik i Aalborg i en helhed. Det er skuffende, at en
kommune som af EU er blevet fremhævet for sin borgerinddragelse i planlægningen i den grad
er gået i ”flyverskjul” – hvorfor?
+BUS som en BRT-løsning er en god ide og nødvendig på strækningen mellem Midtbyen og universitetsområdet. Grundstenen til den løsning blev lagt i 1973 i et studenterprojekt på det daværende Ingeniørakademi med forslag om en busvej i det kommende universitetsbyggeri ved
Sdr. Tranders og fortsættelse inde mod Midtbyen forbi Seminariet og det daværende Teknikum
på Sohngårdsholmsvej.
Nu sker det. Tak for det.
Gistrup den 31. august 2018
Civilingeniør Anker Lohmann-Hansen
Risbjergvej 9
9260 Gistrup
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146. Indsigelse
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To:
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Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
1. september 2018 12:21
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
2018956 - Høringssvar til Aalborg Kommunes BRT-projekt.pdf

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 01-09-2018 12:21:00
Name: Arriva Danmark A/S v/ Henrik Hasselbalch Larsen
Address: Troensevej 18
Postnr: 9220
By: Aalborg Ø
Tlf: 5213 7300
Email: HenrikHasselbalch.Larsen@arriva.dk
Emne: Høringssvar på BRT fra Arriva Danmark A/S
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hej
Jeg sender hermed høringssvar til Aalborg Kommunes BRT-projekt.
Tak for de 4 gode og konstruktive borgermøder.
ID: 956
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

29. august 2018

Til

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen, Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
plan.udvikling@aalborg.dk

Arriva Danmark A/S’ svar til høring om Aalborg Kommunes BRT-projekt
På vegne af Arriva Danmark A/S takker jeg for, at vi har mulighed for at afgive høringssvar til BRTprojektet. Arriva er den største private operatør af kollektiv transport i Danmark, hvorfor vi er glade
for at kunne bidrage til udviklingen af den kollektive trafik i Aalborg.
Arriva har været til stede som operatør i Aalborg siden 2001, hvor vi har haft et værdifuldt samarbejde med kommunen. Med dette høringssvar håber vi at fortsætte den gode dialog, så vi fortsat
kan udvikle den kollektive trafik sammen i kommunen.
Generelle bemærkninger:
Aalborg BRT er et visionært projekt, der kan vise sig at blive Danmarks første reelle BRT-løsning.
Således har Aalborg Kommune en stor mulighed for at løfte den kollektive trafik lokalt i byen, markant understøtte det voksende passagergrundlag, forbedre passagernes oplevelse af den kollektive
trafik og ikke mindst fremvise et eksempel for resten af Danmark. Med den begrænsede erfaring med
BRT-lignende løsninger andre steder i Danmark, bør kommunen i sit videre arbejde i høj grad inddrage disse og udenlandske erfaringer.
Arriva er meget positive over for det gennemarbejdede materiale, som kommunen har fremlagt om
BRT-projektet. Særligt støtter vi kommunens oplæg til, at BRT-projektet skal ses i et større perspektiv, hvor så store dele af den kollektive trafik justeres og tilpasses etableringen af BRT. Her vil Arriva
gerne bidrage ift. at genplanlægge og justere de øvrige buslinjer, drevet af Arriva, for at sikre bedst
mulig sammenhæng og mest mulig trafik for pengene i Aalborg Kommune. Specifikt skal BRT give
passagerne et reelt alternativ til eksempelvis bilen, hvorfor vi anbefaler, at hele passageroplevelsen
fra A til Å indtænkes i udbudsarbejdet og ikke blot indkøbet af busmateriellet.
Samtidigt ønsker Arriva at påvise de mange gode erfaringer, vi har gjort med etableringen af 5C +cityline, som kører mellem Københavns Lufthavn og Herlev Hospital i en BRT-light løsning. 5C +cityline blev idriftsat i april 2017 og er Nordens mest passagetætte linje med 20 mio. passagerer om året.
I et tæt og innovativt samarbejde mellem Movia og Arriva blev den specialdesignede ledbus udviklet
sammen med busleverandør MAN. Karrosseri og udstyr både udvendigt og indvendigt har ekstra
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funktionalitets- og sikkerhedsfeatures og er specialdesignet for maksimal passagerkomfort. Eksempelvis kan nævnes:
 Frit flow ind og ud ad fire dobbeltdøre, som passagererne selv åbner inde-/udefra, så kun
døre i brug åbnes. Det er tids- og varmebesparende, at kun døre i brug åbner.
 Implementering af check-ind/check-ud inde i bussen for at reducere dwell-time yderligere.
 Meget lys og behagelig bus pga. den transparente bælg (membran imellem de to led). Alt
indvendigt lys er LED og kan justeres i styrke og farve. Lyset justeres automatisk ift. omgivelserne af indbyggede sensorer.
 Infotainment og digital linjefrise installeret i alle busser. Korrespondancevisning for busser,
S-tog, metro og fjerntog og afgangstider for disse.
 Specialdesignede 3-stangs-håndgreb, sæder og lændestøtter for øget komfort til både stående og siddende passagerer.
 En balanceret vægtning mellem stående og siddende passagerer, så siddekapaciteten justeres til de forventede rejsemønstre med forventning om flest stående passagerer.
 Introduktionsfase med stoppestedsværter for at skabe tryghed og lære passagerer og chauffører at bruge bussen optimalt.
5C +cityline er som BRT en First Priority-bus med signalprioritering ved lyskryds og med 8-9 min.
frekvens mellem afgangstider. Drivmidlet er biogas, som kombinerer den nødvendige rækkevidde
med store CO2-besparelser og miljøgevinster sammenlignet med dieseldrift.
Med Arrivas store erfaring fra Aalborg samt fra vores tætte samarbejde med vores øvrige trafikkøbere anbefaler vi, at Aalborg Kommune anlægger en tilgang til udbudsprocessen med fokus på konkurrencepræget dialog og funktionskrav. Således oplever vi, at den konkurrencepræget dialog indeholder en fleksibilitet, der er ideel til udviklingsprojekter og etableringsprojekter.
Igennem dialogmøder findes de bedste løsninger og klare grænseflader imellem opdragsgiver og
leverandører, og den ideelle opgavefordeling bliver identificeret. Konkurrencepræget dialog skruer
det bedst tænkelige samarbejde sammen, som sikrer en robust projekteksekvering, og vi ser det
derfor som det oplagte udbudsværktøj til BRT Aalborg.
På samme måde mener vi, at når der anvendes funktionskrav vil de bedst mulige løsninger findes,
fordi kommunen definerer specifikke funktioner og mål, som operatøren skal levere og som operatøren skal dokumentere er opfyldt efter idriftsættelse. Under udbudsfasen vil operatøren endvidere
få mulighed for uddybende at beskrive, hvordan den tilbudte løsning bedst og billigst muligt leverer
den ønskede kvalitet og kan inddrage erfaringer fra andre projekter, til at dokumentere løsningen.
Kvalitetsparameter bør i kontrakten primært måles som kundekvalitet (såsom passagertilfredshed)
og servicegrad (hvor mange busture gennemføres som fastsat i kontrakten).
Som funktionskrav anbefaler vi:
 Funktionskrav ift. driftsafvikling, driftsstyring og rettidighed.
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Krav om lokal ledelse og tilstedeværelse af lokalt driftscenter for at sikre driftsstabilitet,
overvågning af driften døgnet rundt og hurtig kommunikation imellem Aalborg Kommune
og operatør.
Krav til klare, beskrevne processer i forhold til rettidighed, linjeføring og øvrige kontraktuelle forpligtigelser.
Krav til integration med realtidsdriftsstyringssystem, hvor Aalborg Kommune får adgang til
realtidsdriftsdata. Realtid sikrer hurtig og præcis kommunikation med hele BRT-forbindelsen og med den enkelte bus i systemet, fordi realtidssystemet automatisk rapporterer alle
hændelser og muliggør løbende proaktiv regulering af hele den højklassede busforbindelse.
Realtidssystemet indeholder automatisk også direkte radiokontakt med busserne.
Krav til detaljeret plan for introduktion af busserne.
Krav til passagertilfredshed og passagerkomfort med f.eks. nyeste teknologi og wi-fi. Her bør
BRT-løsningen ses i perspektivet af hele bybussystemet i Aalborg.
Krav til robustheden i køreplanen.

Specifikke bemærkninger:
Etablering og ejerskab af BRT-depot: Arriva anbefaler, at det i udbuddet defineres, at kommunen i
samarbejde med operatøren udpeger en egnet grund til depotet, og at operatøren etablerer alle
nødvendige faciliteter på grunden. Herunder bør det inkluderes, at der er ret til at videreoverdrage
aktiverne til en eventuelt ny operatør ved driftskontraktens ophør. Dette er vigtigt af hensyn til BRTmateriellets længde på op til 25 meter, der sætter særlige krav til depotets størrelse og faciliteter.
Med operatørens ejerskab af depotet vil kommunen kunne opnå de lavest mulige etableringsomkostninger (der vil afspejle sig i et mere konkurrencedygtige tilbud), da operatørerne har langt større
erfaringer med at etablere og drive depoter og derfor kan stille de mest optimale krav til depotets
entreprenør.
Valg af BRT-materiel: Arriva er særdeles positive over for, at kommunen har valgt at stille høje krav
til det kommende BRT-materiel, og som Arriva fuldt ud ønsker at støtte. Vi kan bekræfte, at der findes løsninger, der kan give passagerne en oplevelse af rigtig høj kvalitet, herunder med fokus på
mindst mulig støj, grønne drivmidler og komfort for passagerne.
Specifikt anbefaler vi, at kommunen i tråd med sine SMART-mål (Social, Miljøvenlig, Attraktiv, Rentabel Tilgængelighed), og overordnede nul-emissions-målsætninger, i det kommende udbud for
BRT konkret efterspørger en nul-emissions-løsning eller sætter maksimale funktionskrav for udledning af emissioner i stedet for at pege på et specifikt drivmiddel. Herved vil operatøren selv kunne
byde ind med, hvilken teknologi der vurderes bedst at kunne opfylde kravet. Eksempelvis vil en elbaseret nul-emissions-løsning være et at de mest bæredygtige valg for kommunen, og teknologien
har bevist sit langsigtede potentiale, eksempelvis ved at kunne tilbyde en høj driftsstabilitet. Dette
er i modsat brintbusser, der også er en nul-emissions-løsning, men hvor teknologien er væsentligt
dyrere og stadig i udviklingsfasen.
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Alternativt vil en løsning med biogasdrevne busser også betyde store miljøgevinster. Biogas er særlig bæredygtigt, hvor kommunen har eget biogasanlæg pga. well-to-wheel-beregning. Her har Arriva
bemærket, at Aalborg Kommune planlægger etableringen af et nyt fælles biogasanlæg, som vil
kunne støtte BRT-løsningens målsætning om valg af et bæredygtigt og grønt drivmiddel. (Link:
http://www.aalborgkommuneplan.dk/planredegoerelse/hele/r_h020.aspx)
Vi anbefaler endvidere, at kommunen i udbudsarbejdet tager hensyn til forskellen i, hvordan køreplaner for fossilbaserede løsninger og el-baserede løsninger bør udarbejdes. Køreprofil og kapacitet
er anderledes for el-baseret BRT-løsning, og således bør køreplanen, frekvens og antal justeres. Af
samme årsag anbefaler vi en headway-løsning i stedet for en fast køreplan, da det giver mere plads
til nul-emissions-løsninger til BRT-løsningen.
Planlægning og optimering af BRT-ruten: For at optimere antallet af brugere af bussen, så trængslen
kan reduceres, anbefaler vi, at kommunen får udført analyser af et ekstra stoppested ved Dannebrogsgade i Vestbyen. Det er vores umiddelbare vurdering, at der for mange passagerer vil være for
langt fra stadionet til broen på Kastevej. Ved Dannebrogsgade er der således høj bebyggelse i fire
retninger, som huser både ældre og gangbesværede beboere. Desuden er der mange butikker i nærheden af krydset Dannebrogsgade/Kastevej, hvilket gør, at dette sted på ruten, betjener mange passagerers daglige behov.
Derudover anbefaler vi, at operatøren inddrages i arbejdet med køreplanlægningen, og at dette anbefales som en del af udbudsgrundlaget og funktionskravene.

Med venlig hilsen
Henrik Hasselbalch Larsen
Operational Manager, Bus Aalborg
Arriva Danmark A/S
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147. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
1. september 2018 12:25
Esben Obeling
VS: Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
2018957 - Indsigelse mod parkeringsnorm.pdf

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt
vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 01-09-2018 12:24:00
Name: Anker Lohmann-Hansen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: anker@lohmann-hansen.dk
Emne: Tillæg H.033 for BRT i Aalborg
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hermed fremsendes indsigelse mod Tillæg H.033 for BRT i Aalborg.

ID: 957
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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148. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. september 2018 13:07
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134 - Flemming Georg
Qvist m.fl. (83 underskrifter)
2018958 - Indsigelse til lokalplan 1-1-134 - Flemming Qvist m.fl.pdf

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 04-09-2018 13:07:00
Name: Flemming Georg Qvist
Address: C.V. Jessens Gade 7,1 th
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:
Email: qvist@qvist-search.com
Emne: Indsigelse til lokalplan 1-1-134 (med 83 underskrifter)
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vedhæftet: Indsigelse til lokalplan 1-1-134. Indsigelsen har 83 underskrifter.
ID: 958
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Indsigelse modtaget 28-08-2018 fra Flemming Qvist

149. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. september 2018 13:13
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134 - Jannie Christensen
m.fl. (med 32 underskrifter)
2018959 - Indsigelse til lokalplan 1-1-134 - Jannie Christensen m.fl.pdf

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 04-09-2018 13:13:00
Name: Jannie Christensen
Address: Bernstorffsgade 26
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:
Email: jannie_bc@yahoo.dk
Emne: Fælles indsigelse vedr. BRT, delstrækning G (med 32 underskrifter)
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Efter aftale sender jeg vores samlede indsigelse, inkl. vores underskriftsindsamling. I alt har 32 husstande
underskrevet ud 35 mulige husstande. De resterende tre har ikke været hjemme, mens underskriftsindsamlingen er
pågået.
ID: 959
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

150. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. september 2018 13:25
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134 - Gistrup
Beboerforening v. fmd. Karl Korfits Andersen
2018960 - Indsigelse fra Gistrup Beboerforening.docx

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 04-09-2018 13:25:00
Name: Karl Korfits Andersen, fmd Gistrup Beboerforening
Address: Hadsundvej 398
Postnr: 9260
By: Gistrup
Tlf: 22132292
Email: birgit@korfits.dk
Emne: Bemærkninger til Projekt +Bus
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vedlagt fremsendes bemærkninger fra Gistrup Beboerforening til Projekt +BUS
Med venlig hilsen
Karl

ID: 960
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Gistrup Beboerforening
BRT-sekretariatet
Stigsborg Brygge 5,
9400 Nørresundby
Rådmand Hans Henrik Henriksen
hhh-byraad@aalborg.dk
Rådmand Mads Duedahl
md-byraad@aalborg.dk

Gistrup den 31. august 2018

Bemærkninger til projekt +BUS
I kendt beskrivelse af projektet +BUS bekendtgøres, at der etableres en BRT –
busforbindelse som erstatning for den nuværende bybuslinje 2. +BUS skal kunne færdes
såvel i almindelig trafik som i særlige busgader. Bustypen vil blive hurtigere og mere
energivenlig end de nuværende busser på linje 2. Det kan vi i Gistrup naturligvis støtte.
Men i beskrivelsen af +BUS er der så store mangler, at vi alligevel har grund til bekymring.
Det frygtes i Gistrup, at et velfungerende busnet i Aalborg Sydøst vil blive markant ændret.
Der er fremlagt en løsning for en delstrækning frem til Universitetshospitalet, men hvad
sker der videre? Det er yderst uheldigt, at der ikke er redegjort for den samlede strækning
eller konsekvenserne for områdets beboere.
Det tegner ikke godt, at +BUS projektet virker ufærdigt for så vidt angår den østlige ende af
projektet. I projektet ser det ud til, at ruten ender blindt i Universitetshospitalet. Det må
bero på en fejl, at der tilsyneladende ikke foreligger en forhandlet løsning med
hospitalsadministrationen om det videre forløb.
I lokalplanen for hospitalet er der vist en fortsættelse af busvejen frem mod Egnsplanvej.
Gistrup Beboerforening har hele tiden forestillet sig, at denne busvej skulle etableres for at
skabe forbindelse for de sydfra kommende buslinjer: Linje 2, linje 36 og linje 55, som alle
passerer Gistrup Skole.
Vi vil gerne have bekræftet, at dette er tilfældet!
De kommende +busser vil – fremgår det – være meget smidige i trafikken og kunne bevæge
sig om gadehjørner som de nuværende busser på linje 2. Vi ser derfor frem til, at de nye
hurtige og energivenlige +busser indgår som en erstatning for busserne på linje 2 i Gistrup.

Såvel Klarup som Gistrup er vigtige bosætningssteder for hospitalsansatte og ansatte på
Aalborg Universitet. Hvis den kollektive trafik skal spille en rolle i den sammenhæng, skal
forbindelsen være hurtig, direkte og bekvem. Det håber vi, den nye +BUS kan opfylde.
Gistrup Beboerforening ønsker at give udtryk for, at den nuværende busbetjening fra såvel
opland som bykerne i Gistrup ikke bør forringes i forbindelse med etablering af en +BUS. Vi
prioriterer meget højt, at det vil være af vital betydning for såvel by som opland, at









den nuværende busbetjening fra såvel opland som Gistrup by ikke forringes.
der fra Gistrup vil være mulighed for at vore unge fortsat kan køre med bus direkte
til gymnasium og andre uddannelsessteder uden at skulle skifte bus.
det forventes, at Gistrup med opland bliver bosætningssted for en stor del de
ansatte ved Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet, hvorfor det er
vigtigt, at der er gode direkte busforbindelser til det nye universitetshospital og
universitetet.
der fra Gistrup og opland er direkte busforbindelse til de ambulante funktioner på
hospitalet og for besøgende til patienter på hospitalet.
der bør ske en koncentration af busforbindelser fra de forskellige bydele i Aalborg i
en veludbygget kollektiv trafikterminal ved det nye Universitetshospital. Dette vil
styrke den kollektive trafik generelt og samtidige skabe optimale vilkår for de
ansatte og besøgende på hospitalet.
det vil være fuldstændig uacceptabelt for Gistrup og opland at skulle miste direkte
busforbindelser til Aalborg eller tåle længere transporttid end for nuværende.

Simple påtvungne barmarks omstigningsforhold som det i øjeblikket kendes v. Bertil Ohlins
Vej må på ingen måde blive et resultat af etablering den højt besungne +BUS. I så fald vil den
kollektive transport i vort nærområde blive et tilføjet et kæmpeminus.
Vi vil forvente og se frem til en konkret inddragelse i evt. beslutninger m. h.t en ændret
fremtidig busbetjening af vort område
Med venlig hilsen
Karl Korfits Andersen, fmd
Hadsundvej 398
9260 Gistrup
Tlf. 20603640

Fælles indsigelse vedr. BRT, delstrækning G
På baggrund af de planlægte ændringer af ind- og udkørsel af sidevejene på Sohngårdsholmsvej er vi stærkt
bekymrede for den øgede trafikale belastning på Bernstorffsgade. Den delvise lukning af Peterborgsvej,
Heilskovsgade og Vonsyldsgade vil uden tvivl øge gennemkørslen på Bernstorffsgade betragteligt. Siden
etableringen af lyskrydset på Bernstorffsgade/Sohngårdsholmsvej er den daglige trafikmængde allerede
næsten fordoblet (jf. Aalborg Kommunes trafikmåling i 2010 0g 2016). Siden da er Karnersvej blevet delvist
lukket, hvilket yderligere har øget trafikbelastningen på Bernstorffsgade. Trafikken består både af tung
trafik, bilister og cyklister. Eftersom der er parkeret mange biler på Bernstorffsgade, er udsynet dårligt,
hvorved der opstår mange farlige situationer. Dette er bekymrende, da vejen er en helt almindelig villavej,
der benyttes af mange cyklister og børn, da den leder hen til cykelpendlervejen på Riishøjsvej og flere
skoler i området.
Vi opfordrer til, at I ændrer beslutningen om, at Bernstorffsgade som den eneste sidegade skal være åben
for både højre- og venstresving ud mod Sohngårdsholmsvej. Derudover opfordrer vi til, at der bliver lavet
akutelle trafikmålinger på de berørte veje samt dertilhørende estimater på, hvordan den delvise lukning af
de andre sideveje trafikalt vil belaste Bernstorffsgade, førend der træffes en endelig beslutning.
Derudover stiller vi os undrende overfor selve høringsprocessen, da vi ikke mener, at den følger
procedurerne for parthøringer, jf. Forvaltningsloven og Ombudsmandens myndighedsguide hertil. Vi
mener, at vi er direkte part i denne sag grundet konsekvenserne for den trafikale afvikling via
Bernstorffsgade (jf. også høringsprocessen ifm. den delvise lukning af Karnersvej). Derudover er det
vanskeligt at lave kvalificerede høringssvar, når information omkring trafikale konsekvenser, beregninger o.
lign. ikke er gjort fuldt tilgængelige.
Slutteligt opfordrer vi til, at I indgår i en målrettet dialog med os beboere på Bernstorffsgade omkring en
alternativ løsning.

Venlige hilsner
Beboere på Bernstorffsgade

151. Indsigelse
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
5. september 2018 14:45
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-134
2018977 - Indsigelse Hanne Noisen m.fl..pdf

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg
Dato: 05-09-2018 14:45:00
Name: Hanne Noisen m.fl.
Address: Otte Ruds Gade 29
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf:
Email: xx@xx.dk
Emne: Indsigelse - Fælles (5 indsigelser)
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Bemærkningerne er vedhæftet.
ID: 977
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

