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Punkt 1.

Godkendelse og gennemgang af dagsorden.
Beslutning:
Godkendt.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Punkt 2.

Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. december 2016 på By- og
Landskabsforvaltningens område
2016-022275
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Virksomhedsrapporten
pr. 31. december 2016.
Beslutning:
Godkendt.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Sagen vedrører den niende økonomiopfølgning på By- og Landskabsforvaltningens område i 2016.
Som i de foregående år skal Virksomhedsrapporten godkendes i By- og Landskabsudvalget og derefter indgå i rapporteringen til Magistrat og Byråd. Der rapporteres om forventning om afvigelser i forhold til korrigeret
budget fra udvalgene og samtidig redegøres for de handlinger, der iværksættes for at sikre budgetoverholdelse.
Rapporten viser en vurdering, der svarer til det forventede regnskab for 2016.
Magistraten orienteres om den ukommenterede Virksomhedsrapport pr. 24. januar 2017 på mødet 30. januar 2017.
Bilag: Virksomhedsrapport pr. 31. december 2016.
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Bilag:
Virksomhedsrapport 31.12.2016
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Punkt 3.

Drøftelse af status på budget 2017 - Udvalgte anlægsprojekter
2017-006077
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets drøftelse status på budget 2017.
Beslutning:
Drøftedes.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
På By- og Landskabsudvalgets møder den 26. januar og 9. februar 2017 giver By- og Landskabsforvaltningen en status på budget 2017.
Den 9. februar er der fokus på anlægsbudgettet. Der gives en status på en række udvalgte anlægsprojekter.
Herudover drøfter By- og Landskabsudvalget emner med særlig fokus for udvalget i 2017.
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Punkt 4.

Godkendelse af lokalplan 6-1-110, Institution, Bautastenen, Svenstrup (1.
forelæggelse)
2016-026055
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.
Beslutning:
Anbefales.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Link til digitale planer

Lokalplan 6-1-110
Oversigtskort

Formål og baggrund
Boligudbygningen i Svenstrup-Godthåb området medfører et øget pres på daginstitutionerne i området. For
at sikre, at der fremadrettet er et tilstrækkeligt antal vuggestue- og børnehavepladser, skal der bygges en ny
institution med plads til ca. 100 børn. Institutionen placeres på et areal, der ligger i forbindelse med Højvangsskolen og Højvangshallen samt eksisterende offentlige funktioner som børnehave og kontor for hjemmeplejen.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at opføre en børneinstitution på Bautastenen i Svenstrup.
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Lokalplanområdet disponeres så det nordligste areal – i tilknytning til parkering og ankomststed – anvendes
til selve hovedbygningen. På den midterste del af arealet kan etableres legeplads, udeareal og udendørs
faciliteter. På det sydligste areal mod Oldstien reserveres et areal, hvor overfladevand fra ejendommen kan
forsinkes. Det kan være i form af et forsænket græsareal, der kan oversvømmes midlertidigt ved store regnskyl, men som ellers blot er et græsareal. Dette areal skal ved beplantning og/eller hegn adskilles fysisk fra
legepladsen.
Langs Langdyssen skal der etableres et mindst tre meter bredt beplantningsbælte, som bliver en del af et ca.
11 meter bredt ubebygget areal langs Langdyssen. Dette areal må ikke anvendes til støjfølsom anvendelse,
hvilket omfatter institutionens bebyggelse og udearealer. Denne afstand er nødvendig for at sikre, at støjkravene i forhold til trafikstøj fra Langdyssen kan overholdes.
Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser i forhold til strukturen for stiforbindelserne i området, ligesom
der fastsættes krav til beplantning – ikke mindst i tilknytning til stierne.
Der etableres ikke nye parkeringspladser i forbindelse med institutionen. Parkering skal ske på de eksisterende offentlige parkeringspladser, som ligger i tilknytning til lokalplanområdet umiddelbart mod vest.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 6-1-101 Bolig- og erhvervsområde ved Bautastenen, Svenstrup.
Denne lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af Lokalplan 6-1-110 i forbindelse med den endelige godkendelse.
Miljøvurdering
"Lov om Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der
kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig
udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en
miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes
væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med
den digitale lokalplan.
Økonomi
Til ny børnehave i Svenstrup er der på investeringsoversigten budgetteret med 16,0 mio. kroner (2,0 i 2017
6,0 i 2018 og 8,0 i 2019).
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Bilag:
Forslag til lokalplan 6-1-110 Institution, Bautastenen, Svenstrup
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Punkt 5.

Godkendelse af startredegørelse. Boligområde ved Skagen Beton, Klarupvej, Klarup
2015-058353
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at lokalplanen
udarbejdes med et overordnet indhold som beskrevet i Startredegørelsen.
Beslutning:
Godkendt.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Oversigtskort

Baggrunden
Klarup er en af de 11 oplandsbyer med vækstpotentiale. Der blev i 2016 godkendt en byudviklingsplan for
byen. I den forbindelse blev området ved virksomheden Skagen Beton ændret fra erhvervsområde til boligområde i kommuneplanen samt udpeget til et egentligt byomdannelsesområde jf. kommuneplanens retningslinie 2.1.2 (Planlovens § 11). Dermed er der mulighed for, at virksomheden kan fortsætte i området i en begrænset årrække samtidig med, at der startes på at omdanne området til boligformål og rekreative formål.
Virksomheden har planer om at flytte filialen i Klarup til en anden lokation.
Grundejer har i samarbejde med Atra Arkitekter A/S fremsendt et forslag til en bebyggelsesplan for området.
Bebyggelsesplanen er i samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen
tilpasset og den tilrettede version fremgår af Startredegørelsen. Der kan ske yderligere tilpasninger i forbindelse med lokalplanprocessen.
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Områdets afgrænsning
Kun området, som ejes af Skagen Beton, indgår i lokalplanområdet. Materielgårdens område mod sydøst er
ejet af Vejdirektoratet og skal også lokalplanlægges, hvis materielgården flytter, og området skal overgå til
andre funktioner som daginstitution og boliger. Tidshorisonten for denne flytning kan ikke oplyses af Vejdirektoratet i øjeblikket.
Rekreative områder og klimatilpasning
Engområdet i den vestlige del af området udlægges til rekreativt område for beboerne i den nye bebyggelse.
Området skal samtidig fungere til forsinkelse af regnvand og overfladevand.
Trafikforhold
Området trafikbetjenes dels fra Klarupvej i syd og dels fra Lodsholmvej i nord. Der bliver ikke en gennemgående vej i området for at fredeliggøre boligområdet for biltrafik. Der vil blive stillet krav om, at bygherre etablerer en venstresvingsbane på Klarupvej.
Der skal etableres nord/syd-gående stiforbindelser i området. Disse stier bindes sammen af øst/vestgående
stier og veje. Der skal reserveres areal til stiforløb mellem de forskellige boligklynger samt til det rekreative
areal i vest.
Bebyggelsen og landskabet
Et hovedprincip er, at bebyggelsen skal tilpasses landskabet og de terrænforskelle der er i området. Herved
understreges skrænten i området, og der skabes mulighed for at give bebyggelsesklyngerne forskellige karakteristika. Dette kan være med til at sikre et område, der vil tiltrække forskellige befolkningstyper.
Terrænforskellene giver desuden mulighed for at arbejde med forskudte plan og sikring af udsigt.
Byomdannelsesområde
Der skal i lokalplanen redegøres for, hvordan eventuelle miljøkonflikter kan undgås – evt. ved at etablere
midlertidig støjafskærmning.
Jordforurening
Der er udarbejdet en forureningsundersøgelse for området, som viser, at dele af området er forurenet med
flyveaske samt at der er en olieforurening. Det skal forventes, at der på alle kommende ubefæstede arealer
skal være dokumenteret 50 cm ren jord, hvilket betyder, at der skal udføres flere analyser af området.
Miljørapport
På baggrund af at der tale om et forholdsvis stort nyt boligområde i en by som Klarup, og fordi området er
belastet i forhold til forskellige miljøforhold som støj og jordforening, skal det forventes, at der skal udarbejdes en miljørapport i forbindelse med lokalplanen.
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Bilag:
Startredegørelse for boliger, Omdannelse af området ved Skagen Beton, Klarup
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Punkt 6.

Godkendelse af opsamling på fordebat. Nyt boligområde i den sydlige del af Fjellerad
2015-044736
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes
forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et område i den sydlige del af Fjellerad. Området er beliggende
øst for Hålsvej.
Beslutning:
Godkendt.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Oversigtskort

By- og Landskabsudvalget godkendte på mødet den 24.11.2016, punkt 7, igangsætning af fordebat til kommuneplantillæg for et nyt boligområde i den sydlige del af Fjellerad. Fordebatten blev afholdt i perioden
30.11.2016 – 02.01.2017. Kommunen har modtaget 1 skriftlig henvendelse.
 Susanne Ladefoged Christensen, Fjellerad Bygade 59, 9260 Gistrup
1. Bemærkning fra Susanne Ladefoged Christensen vedrørende ønske om ikke at byudvikle området, da
hun mener det vil ødelægge det åbne landskab og adgangen hertil. Hun har den holdning, at byen har en fin
og attraktiv størrelse på nuværende tidspunkt.
Svar: Ikke imødekommet.
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Bemærkningen er ikke imødekommet, fordi kommunen har et ønske om at skabe mulighed for byudvikling,
også i de mindre landsbysamfund i den udstrækning, hvor private initiativtagere kan sandsynliggøre, at projektet er realiserbart. Det er et mål for borgergruppen bag udviklingsselskabet, at området skal blive en aktiv
del af landsbyen. Samtidig er der et ønske om at tilføre nye indbyggere til byen for at styrke by- og foreningslivet samt bevare det eksisterende serviceudbud i form af eksempelvis skole og handel. I forbindelse med
lokalplanarbejdet skal der være fokus på at tilpasse bebyggelsen til områdets landskab samt sikre, at der
fortsat er adgang til det åbne land.
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Bilag:
Bemærkning til fordebat for område i Fjellerad øst for Hålsvej (lokalplan 7-5-101)
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Punkt 7.

Godkendelse af supplerende høring af Råstofplan 2016 vedr. Vadum
2015-002187
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Aalborg Kommunes høringssvar til Region
Nordjyllands supplerende høring til forslag til Råstofplan 2016 (Vadum).
Beslutning:
Anbefales.
Jens Toft-Nielsen kan ikke anbefale, da SF har den opfattelse, at arealerne vest for Vadum slet ikke bør
udlægges til råstofindvinding, da områderne ligger meget tæt på Vadum by.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Region Nordjylland sendte i foråret 2015 Råstofplan 2016 ud i en fordebat. Aalborg Kommunes høringssvar
til fordebatten blev forelagt Miljø- og Energiudvalget 20. marts 2015 (punkt 10) og By- og Landskabsudvalget
5. marts 2015 (punkt 14) til orientering.
Region Nordjylland sendte 4. marts 2016 forslag til Råstofplan 2016 i offentlig høring. Aalborg Kommunes
høringssvar til forslag til Råstofplan 2016 blev forelagt Miljø- og Energiudvalget 4. maj 2016 (punkt 3), By og
Landskabsudvalget 4. maj 2016 (punkt 13) og byrådet 9. maj 2016 (Punkt 6) til godkendelse.
Derudover har Aalborg Kommune 14. oktober 2016 modtaget Region Nordjyllands supplerende offentlige
høring omhandlede et nyt forslag til graveområde i Hvorup, Nørresundby. Høringsfristen udløb 15. december
2016. Høringssvar til dette blev forelagt Miljø- og Energiudvalget 7. december (punkt 4) og By- og Landskabsudvalget 8. december 2016 (punkt 12), og byrådet 9. januar 2017 (punkt 9).
10. januar 2017 har Aalborg Kommune modtaget endnu en supplerende høring fra Region Nordjylland vedr.
Råstofplan 2016 omhandlende en ændring af interesseområdet til råstofgravning ved Vadum. Råstofferne i
området er sand, sten og grus og tænkes anvendt til en 3. Limfjordsforbindelse.
Området ved Vadum er et interesseområde og ikke et råstofområde. Af forslag til Råstofplan 2016´s retningslinjer fremgår, at ”et interesseområde består dels af områder, hvor den endelige afvejning af råstofinteresserne i forhold til andre arealinteresser ikke er afsluttet, del s af områder, hvor råstofinteressen
først er aktuel efter de 24 år, som er råstofplanens rækkevidde. Indenfor de i råstofplanen udlagte int eresseområder må der ikke planlægges for eller etableres anlæg, der begrænser mulighederne for r åstofudnyttelse. Råstofindvinding inden for interesseområderne kan først finde sted, når der er vedtaget
et tillæg til råstofplanen med afgrænsning af råstofområdet.”
I forbindelse med den offentlige høring på Råstofplan 2016 fremsendte Aalborg kommune følgende
bemærkninger vedr interesseområdet ved Vadum:
”Vadum – nyt udlæg
Interesseområderne henholdsvis nord og vest for Vadum er meget stort ca. 266 ha. Vadum by er i fo rvejen begrænset i sin byudvikling mod syd med støj fra Aalborg Lufthavn, mod øst af vandlidende
arealer, mod vest af natur- og landskabelige interesser og mod nord af drikkevandsinteresser. Der er
tale om udlægning af råstofinteresseområder, placeret meget bynært både i forhold til Vadum men
også Vester Halne, som har konsekvenser for indbyggerne.
Derudover er arealet mod vest i kommunens tidligere planlægning i forhold til byudvikling blevet friholdt
for bebyggelse på grund af de særlige landskabsstræk med bebyggelsen langs foden af en bakkeø.
Viser det sig, at grundvandsinteresserne gør det muligt, vil det være oplagt, at planlægge for byudvi kling nord for Vadum by. Der er i kommuneplanen for Aalborg kommune udpeget et perspektivområde
(ikke rammelagt) primært til boliger nord for Vadum by.
Det er ikke hensigtsmæssigt, at den tunge trafik for råstofindvindingen skal igennem Vadum. Der bør
derfor stilles vilkår om brug af andre ruter uden om byen i forbindelse med råstoftilladelser i området.
Det er desuden vigtigt, at Vadum Banesti, der er en del af en rekreativ cykelforbindelse fra Aalborg til
Vestkysten og en del af interesseområdet, bibeholdes.
Interesseområderne ved Vadum berører desuden kommunens -Grøn-Blå struktur, og store dele af området er i kommuneplanens hovedstruktur vist som skovrejsningsområde. Vadum er en forholdsvis ny
by uden særlige rekreative naturkvaliteter i det åbne land. En ny skov/natu rområde vil være identitetsskabende og kunne styrke landskabet ved at øge variationen og sikre nye bynære udflugtsmål. Især
det nordligste område er vigtigt at fastholde som kommende skov og naturområde.
Så selv om der er tale om et interesseområde, som der i de næste 4 år vil blive arbejdet videre med, i
forhold til en konkret udpegning af et råstofområde, anbefales det, at der udarbejdes en samlet plan for
området, både i forhold til byudvikling, råstofindvinding og rekreative interesser. For uanset om d er er
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tale om et interesseområder, så binder det allerede nu områderne både i forhold til borgere, men og så
kommunens videre planlægning.”
Forslag til Råstofplan – Interesseområde ved Vadum
I Region Nordjyllands supplerende høring til forslag til Råstofpl an 2016 er det foreslået, at interesseområdet ved Vadum indskrænkes, således at den nordøstlige del udgår hvor der er drikkevandsinteresser,
og den vestlige del reduceres, så der blandt andet holdes en længere afstand til Vadum (ca. 200 m) og boligerne i Vester Halne. Området indskrænkes således, at interesseområdet efterfølgende bliver ca. 132 ha.
Følgende er Aalborg Kommunes høringssvar til den supplerende høring vedr. Vadum til forslag til Råstofplan
2016:
Aalborg Kommune finder, at det er positivt, at interesseområdet er indskrænket i forhold til grundvandsinteresser.
Bemærkninger til interesseområde ved Vadum – Supplerende høring
Interesseområdet vest for Vadum er stort - ca. 132 ha. Vadum by er i forvejen begrænset i sin byudvikling mod syd med støj fra Aalborg Lufthavn, mod øst af vandlidende arealer, mod vest af natur - og
landskabelige interesser og mod nord af drikkevandsinteresser. Der er tale om udlægning af et interesseområde for råstofindvinding, placeret meget bynært både i forhold til Vadum men også Vester Halne.
Selv om der er tale om et interesseområde, som vil blive bearbejdet, i forhold til en konkret udpegning
af et råstofområde, anbefales det, at der holdes en større afstand til Vadum by på fx 500 meter.
Det forventes, at Aalborg Kommune om ca. 1 år vil igangsætte en byudviklingsplan for Vadum by. I den
forbindelse vil de fremtidige byudviklingsområder og -retninger bliver vurderet og fastlagt for de kommende 12 år.
Det anbefales ligeledes, at der i et samarbejde, udarbejdes en samlet plan/efterbehandlingsplan for
området, både i forhold til byudvikling, råstofindvinding, samt rekreative skov- og naturinteresser.
Interesseområdet ved Vadum ligger i kommunens Grøn-Blå struktur (retningslinje 11.1.2), og er udpeget som skovrejsningsområde (retningslinje 11.2.4). Vadum er en forholdsvis ny by uden særlige rekreative naturkvaliteter i det åbne land. Et nyt rekreativt skov- og naturområde vil være identitetsskabende og kunne styrke landskabet ved at øge variationen og sikre nye bynære udflugtsmål.
En efterbehandlingsplan er afgørende for, at området kan udvikle sig hen i mod et rekreativt skov - og
naturområde, som understøtter kommunens mål i den Grøn-blå struktur, og det at området i kommuneplanen er udpeget som skovrejsningsområde.
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Bilag:
Høringsskrivelse fra Region Nordjylland vedr. interesseområde ved Vadum
Aalborg kommunes indsigelse til Region Nordjyllands supplerende høring af Råstofplan 2016 (Vadum)
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Punkt 8.

Godkendelse af udlejning efter særlige kriterier i Alabu Boligs afdeling 8,
Grønneparken (Kombineret udlejning)
2013-42358
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at fortsætte udlejning
efter særlige kriterier ”Kombineret udlejning” i Alabu Boligs afdeling 8, Grønneparken, beliggende
Sebbersundvej 1-47 og 2-36, Aggersundvej 1-47 og 2-24 og Feggesundvej 1-47 og 2-36, 9220 Aalborg Ø.
Beslutning:
Godkendt.
Jens Toft-Nielsen kan ikke godkende boligselskabets ansøgning om forlængelse af kombineret udlejning i
Grønneparken. Der er gode boligsociale indsatser i området og afdelingen er i modsætning til tidligere ikke på
ghettolisten. SF finder ikke, at der er begrundelse for at afvise bestemte befolkningsgrupper.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Grønneparken har siden april 2014 været med i et 2 årig forsøg med kombineret udlejning. Forsøget er
iværksat med tilsagn om støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, nu Transport-, Bygnings- og
Boligministeriet.
Aalborg Byråd godkendte på møde 23-11-2015 (pkt. 15) at forlænge forsøget med et år frem til 31. marts
2017 med det formål at sikre en mere homogen beboersammensætning i afdelingen, så målet med at få
afdelingen væk fra den såkaldte ghettoliste blev nået. Forlængelsen af forsøget er finansieret inden for den
oprindelige økonomiske ramme.
ikke længere som en såkaldt Ghetto, idet beboersammensætningen på 3 ud af 5 kriterier, lige akkurat ikke
længere opfylder kravene for at være på listen.
Udenfor
arbejdsmarkedet

Ikke vestlige

Dømte

Kun
grundskole

Gns. indkomst

Antal beboere
(1.000+)

>40%

>50%

>2,7%

>50%

<55%

01-12-2014
01-12-2015

1.195
1.177

48,3
44,5

21,3
21,2

3,86
2,89

60,8
58,5

61
58,5

01-12-2016

1.200

42,2

22

2,25

57,3

65,6

ÅR

Som det fremgår af ovennævnte opgørelse er kriteriet ”udenfor arbejdsmarkedet” endnu ikke nået, hvorfor
afdelingen stadig figurerer på ministeriets liste over almene boligafdelinger, hvor reglerne om kombineret
udlejning kan anvendes.
På den baggrund ansøger boligselskabet om at fortsætte indsatsen med kombineret udlejning i perioden 1.
april 2017 til 31. marts 2020 for at kunne matche udfordringen med uhensigtsmæssig stor tilstrømning af
beboere fra omkringliggende boligafdelinger, som i den periode står overfor gennemgribende renoveringer,
som vil afstedkomme stigende efterspørgsel efter netop Grønneparkens boliger, og som Alabu Bolig forudser er en trussel for afdelingen for at lande på ghettolisten igen.
Det er en forudsætning for aftaler om anvendelse af særlige udlejningsværktøjer, at aftalerne ikke må forhindre kommunalbestyrelsen i at løse sine boligsociale opgaver over for boligsøgende med et akut boligbehov.
Der er udarbejdet vejledninger fra ministeriet, der beskriver anvendelsen og formålet med disse.
Ansøgningen er forelagt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, som på baggrund af møde i den boligsociale ledergruppe har lavet en principiel udtalelse over for brugen af udlejningsredskaber, idet de skriver at:
” De almennyttige boligområder sikrer boliger til de økonomisk trængte borgere og kommunen understøtter ofte boligsociale aktiviteter i områderne, som de økonomisk og socialt trængte borgere
kan have gavn af. Derfor er det væsentligt at udsatte og økonomisk trængte borgere har adgang til
de billige boliger i de almene boligområder. Aktuelt er der nogle nye strukturelle faktorer, som øger
efterspørgslen på billige boliger og som gør det endnu svære for borgere på overførselsindkomst at
finde økonomi til en bolig.
Det er der overvejende tre årsager til:
 Indfasningen af Jobreform 1 har med kontanthjælpsloft og 225-timers reglen reduceret ydelsen for mange borgere på overførselsindkomst
 Tilgangen af nye flygtninge til kommunen har gjort at målgruppen for billige boliger
anvist af Aalborg kommune er steget markant i 2015 og 2016 og fortsat vil være høj
de kommende år
 Målgruppen for integrationsydelse er medio 2016 udvidet, så en del borgere er
overgået fra kontanthjælp til den lavere integrationsydelse
Ydelses- og socialcentrene og boliganvisningen kan bekræfte, at der er en stigende efterspørgsel på
billige lejeboliger.
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Ovenstående taler for at begrænse brugen af kombineret udlejning mest muligt. På den anden side er
Socialafdelingen meget optaget af at undgå ghettolignende boligområder. I det lys kan det give god
mening, at benytte redskabet kombineret udlejning. ”
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Punkt 9.

Godkendelse af udlejning efter særlige kriterier i Himmerland Boligforenings afdeling
51 - Blåkildevej (fleksibel udlejning)
2017-000801
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der efter særlige
kriterier ”Fleksibel udlejning” gives fortrinsret til boligsøgende over 55 år til 11 specifikke boliger i Himmerland
Boligforenings afdeling 51, beliggende Blåkildevej 62-84, 9220 Aalborg Ø.
Beslutning:
Godkendt.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Himmerland Boligforening har ansøgt om anvendelse af fleksibel udlejning for såvidt angår 11 boliger i afdeling 51 beliggende Blåkildevej 62-84, som skal fungere som seniorbofællesskab. Afdelingen rummer i alt 347
boliger med lejligheder i størrelserne 60-112 m2, og gårdhusene i afdelingen er på 126 m2.
Formålet med aftalen er således at påvirke beboersammensætningen og kunne give fortrinsret til de 11 boliger til lejere på 55 år og derover, som ikke har hjemmeboende børn i husstanden og som vil deltage positivt i
seniorbofællesskabet.
Boligerne, som tænkes anvendt, er de såkaldte gårdhuse, som ligger samlet i en klynge omkring et fælles
torv og i umiddelbar nærhed til afdelingens fælleshus, hvor bofællesskabet efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen kan få tildelt en eller flere tider om ugen til fælles aktiviteter.
Husene skal gennemgå en omfattende renovering med forventes klar til indflytning pr. 1. august 2017.
Det er en forudsætning for aftaler om anvendelse af særlige udlejningsværktøjer, at aftalerne ikke må forhindre kommunalbestyrelsen i at løse sine boligsociale opgaver overfor boligsøgende med et akut boligbehov,
og der er udarbejdet vejledninger fra ministeriet, der beskriver anvendelsen og formålet med disse.
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Punkt 10.

Godkendelse af Helhedsplan/renovering – Familieboliger - Himmerland Boligforening
afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40 og Poul Buås Vej 11-17, 9000 Aalborg – Skema B
2016-025796
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender renoveringsprojekt og
den tilhørende finansieringsplan inden byggestart med en samlet anlægsudgift på kr. 225.852.528 og
udstedelse af kommunegaranti til finansiering af renoveringen.
Der bevilges et rente- og afdragsfrit lån på kr. 400.000 som led i en kapitaltilførsel til afdelingen.
Beslutning:
Godkendt.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Bygherre: Himmerland Boligforening, afd. 3, Henning Smiths Vej 8-40 og Poul Buås Vej 11-17, 9000 Aalborg.
Afdelingen består af 210 boliger – 105 2-rums boliger og 105 3-rums boliger. Alle boligerne er relativt små.
Afdelingen er taget i brug i 1949 og har ikke tidligere været igennem en gennemgribende renovering. Der har
igennem årene været foretaget punktvise forbedringer som for eksempel vinduesudskiftninger, udskiftning af
tag og opførelse af et fælleshus med vaskeri i 1990’erne.
Afdelingen består af 4 næsten identiske blokke i 5 etager uden elevator. WC/bad i lejlighederne er meget
små uden mulighed for etablering af bruseniche og er dermed utidssvarende. De utidssvarende forhold omkring bad og adgangsforhold har i de seneste årtier medført udlejningsvanskeligheder i perioder, og en høj
fraflytningsfrekvens på over 20 % om året er blevet almindelig.
Desuden står afdelingen overfor en række omkostningstunge arbejder som udskiftning af tag og installationer (vand, varme, afløb og el) samt renovering af klimaskærm op til nutidens energikrav.
I 2012 blev blokken ved Poul Buås Vej ramt af en større brand, hvorefter denne blok blev delvist renoveret
finansieret ved forsikringsmidler.
Skema A blev godkendt i byrådets møde den 14. december 2015 (punkt 11).
Projekt
Efter godkendt skema A, har der ikke været væsentlige projektændringer.
Byggeriets art
Etagebyggeri

Antal boliger – før renovering
105 stk. 2 rums
105 stk. 3 rums

Antal boliger – efter renovering
114 stk. 2 rums
75 stk. 3 rums
6 stk. 4 rums
2

Afdelingens samlede eksisterende bruttoetageareal for boliger er 13.110 m . Bruttoetagearealet efter renoveringen/ombygningen vil blive på 14.609 m2, svarende til en forøgelse af boligarealet på 1.499 m2. Udvidelsen af boligarealet skyldes, at tagetagerne inddrages til beboelse, ligesom der sker en mindre udvidelse af
boligarealet i forbindelse med etablering af tilgængelighed. Det eksisterende tagrum tillægges de underliggende lejligheder, således at disse bliver i 1½ etage.
De fremtidige boliger vil variere i størrelse fra ca. 56 m 2 – 127 m2.
Efter renoveringen vil der være 64 stk. 2 rums boliger, som ikke er tilgængeligheds boliger, 50% af de 2 rums
boliger vil have et huslejeniveau på mellem kr. 3.988 – 4.224 pr. måned, excl. Aconto forbrug.
Økonomi
Landsbyggefonden har godkendt ændringerne i forhold til skema A og godkendt en indeksregulering af udgiften til de støttede arbejder fra første budgetlægning 2014 og frem til licitationstidspunktet i 2016, i alt en
forhøjelse af de støttede lån med ca. 8.7 mio. kr.
Økonomien for de ustøttede arbejder er opskrevet fra kr. 67.385.250 i skema A til kr. 76.590.963 i skema B,
som følge af indeksregulering af udgiften til de ustøttede arbejder fra første budgetlægning 2014 og frem til
licitationstidspunktet i 2016 og projektforbedringer svarende til en forhøjelse af de ustøttede arbejder på ca.
9.2 mio. kr.
Den samlede renoveringsudgift er beregnet til kr. 225.852.528 svarende til 15.295 kr. pr. m2.
Kapitaltilførsel
Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter 1/5 delsordningen, som
angivet nedenfor. Forholdende er uændret i forhold til skema A og den fordeler sig som følger:
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Aalborg Kommune
Realkreditinstitut
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
Boligorganisationen
I alt

Rente og afdragsfrit lån
Rente og afdragsfrit lån
Lån fra Landsdispositionsfonden
Tilskud fra Landsdispositionsfonden
Tilskud fra egen dispositionsfond

20%
20%
20%
20%
20%
100%

400.000 kr.
400.000 kr.
400.000 kr.
400.000 kr.
400.000 kr.
2.000.000 kr.

Aalborg Kommunes medvirken i kapitaltilførsel skal være betinget af de øvrige parters tilsagn om medvirken.
Husleje
Den nuværende gennemsnitlige husleje er på 674 kr. pr. m2 pr. år
Den gennemsnitlige husleje efter renoveringen vil være kr. til 811 kr. pr. m2 pr. år, for støttede og ustøttede
lån.
Der vil blive fortaget en differentiering af huslejen for den enkelte bolig i forhold til omfanget af renoveringsarbejder der gennemføres i boligerne.
Finansiering

Skema A
Ændring
Skema B

RenoveringsUdgift i
alt

Støttede
realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlån

Egen finansiering
og tilskud
2)

207.849.757
+18.002.771
225.852.528

140.464.507
+ 8.797.058
149.261.565

- - - Kr. - - 20.000.000
47.385.250
- 7.600.000 +16.805.713
12.400.000
64.190.963

Kapitaltilførsel
(se ovenfor)

Kommunal
garanti
3)

2.000.000

165.250.000
-19.477.000
145.773.000

2.000.000

Forklaring til skema:
1) Lånet bevilges af Landsbyggefonden. Ydelsesstøtten betales fuldt ud af fonden.
2) Beløbet består af egenfinansiering i form af fællespuljetilskud, ”egen trækningsret”, henlæggelser og lokalt støttede
lån.
3) Kommunen skal for det støttede lån garantere for den del af lånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.
Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens eventuelle tab.
Note: Garantiprocenten er udregnet ved skema B, men vi noterer samtidig, at denne er foreløbig og principielt kan
blive op til 100 %
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Punkt 11.

Godkendelse af projekt med 18 familieboliger og 62 ungdomsboliger - Himmerland
Boligforening, afd. 84, DLG , Skema B
2017-000236
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender projekt og
anskaffelsessum inden byggestart, herunder
at den støtteberettiget anskaffelsessum er uændret fra Skema A til B og ligger på 103.138.000 kr.,
at det kommunale grundkapitalindskud er uændret fra Skema A til B og udgør 10.314.000 kr., og
at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.
Beslutning:
Godkendt.
Jens Toft-Nielsen kan ikke godkende, idet de 62 ungdomsboliger ikke indrettes som 2-værelses deleboliger.
Deleboliger giver plads til flere unge og billigere husleje, der passer bedre til SU. Samtidig mindskes presset
på de billige boliger i den ældre boligmasse.Da bygningen er en nybygning, ville det være muligt at ændre
tegningerne, så deleboliger muliggøres.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse:
Bygherre: Himmerland Boligforening, afd. 84.
Projektet: Projektet er med på boligprogram 2015-2017.
Himmerland Boligforening ønsker at etablere 62 ungdomsboliger og 18 familieboliger på Østre Havnegade
38 i Aalborg C, der hvor den gamle DLG silo stod.
I forhold til det fremsendte materiale ved Skema A behandlingen den 5. jan. 2017, er der alene sket småjusteringer. For at skabe større åbenhed isættes der i stueplan et ekstra vindue i syd gavlen ved vaskeriet.
Der etableres to udvendige trapper fra rampen ned til vejen, dette for at skabe god adgang til det omkringliggende terræn og der etableres et mindre antal cykelparkeringspladser uden for bygningen.
Ungdomsboligerne placeres fra stueetagen og op til og med 4. sal. Familieboligerne kommer til at ligge på
5.-7. sal.
Ungdomsboligerne bliver som udgangspunkt indrettet som 1- rums boliger på brutto 50 m2. Der er dog mulighed for, at boligerne senere kan opdeles med to mindre værelser. Familieboligerne bliver indrettet som 2og 3-værelses boliger på 63-115 m2.
Ungdomsboligerne og familieboligerne får fælles adgangsforhold inkl. elevator. Adgangen sker enten via
rampe eller trappe. I stueplan etableres vaskeri og viceværtkontor. Der etableres cykelparkering og depotrum i eksisterende kælder, derudover laves der ikke fælleslokaler for boligerne. Der hører ikke parkeringspladser til den almene boligdel. Disse henvises til områdets eksisterende og kommende parkeringshuse.
Mod fjorden indrettes et offentligt tilgængeligt ude-opholdsareal, et byrum for alle byens borgere og ikke kun
for husets beboere.
Projektet overholder kravene til energiklasse 2015.
Byggeriets art

Antal boliger

Etagebyggeri

62 stk. 1-rums á ca. 50 m

2

2

18 stk. 2-3 rums á 63-115 m

Husleje pr. Måned
ekskl.forbrug.
Skema A
1)

Husleje pr. Måned
ekskl.forbrug
Skema B
1)

3.700 kr.

Uændret

5.637-10.290 kr.

Uændret

2

1) Huslejen er fratrukket et ungdomsboligbidrag på 181 kr. pr. m pr. år.
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Økonomi
Anskaffelsessum og finansiering:
Anskaffelsessum

Realkreditlån
(88%)

Kommunal
grundkapital
(10%)

Beboerindskud
(2%)

Kommunal
garanti
1)

Årlig kommunal
ungdomsboligbidrag 2)

- - - Kr. - - Skema A
Ændring

103.138.000
+0

90.761.000
0

10.314.000
0

2.063.000
+

Ikke beregnet
-

112.220

Skema B.

103.138.000

90.761.000

10.314.000

2.063.000

Max.90.761

112.220

1): Den kommunale garanti omfatter den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Den endelige garantistillelse kan først beregnes når byggeriet er afsluttet, hvorfor den kommunale garanti er sat til op til 100 % af belåningen. Garantien er
dog foreløbig beregnet til 54,95 % af lånebeløbet svarende til 49.878.000 kr.
2): Kommunen kan på statens vegne give tilsagn om ungdomsboligbidrag. Bidraget er en løbende ydelse, der er indeksreguleret o g
2
udgør 181 kr. pr. m pr. år for tilsagn meddelt i 2016. Heraf betaler kommunen 20% og staten 80%.

Udgiftsfordeling: Grundudgifter 18,3 %, omkostninger 5,4 % og håndværkerudgifter 76,3 %.
Både for ungdomsboligerne og familieboligerne er der brugt maksimumsbeløb for 2016 inkl. energitillæg
(etagebyggeri).
Ifølge driftsbudgettet for det første år er den årlige husleje pr. m 2 beregnet til 1.061 kr. (uden fradrag af ungdomsboligbidrag). Heraf udgør kapitaludgifterne 666 kr. og de øvrige driftsudgifter eks. forsyningsudgifter
400 kr. pr. m2 pr. år.
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Bilag:
DLG kortudsnit
Tegninger DLG - 23.01.2017
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Punkt 12.

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning:
Slagterigrunden, Nørresundby.
Bygaden 28
Deleegnede boliger.
Disponering af midler til oplandsbyer med særligt vækstpotentiale.
John G. Nielsen og Mariann Nørgaard var fraværende.
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Punkt 13.

Godkendelse af VVM-redegørelse, udvidelse af Tranholmvej, Aalborg Øst (2.
forelæggelse)
2015-023706
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
• VVM-redegørelse for udvidelse af Tranholmvej, Aalborg Øst endeligt med nedenstående ændringer.
• Udkast til justeret VVM-tilladelse.
Forslag til ændringer i VVM-redegørelse eller VVM-tilladelsen
For bedre at sikre en fleksibel anlægsproces indstiller By- og Landskabsforvaltningen, at bemærkningen fra
Aalborg Vand omkring indbygning af lettere forurenede materialer imødekommes, ved i VVM-tilladelsen at
præcisere, at forbuddet mod indbygning af forurenede materialer kun gælder indenfor indvindingsoplandet til
Tranholm vandværk.
For at sikre muligheden for etablering af en støjskærm som afværgetiltag i forhold til trafikstøj, indstiller By- og
Landskabsforvaltningen, at det i VVM-tilladelsen præciseres, at etablering af støjdæmpende slidlag kan
erstattes af etablering af en støjskærm på strækningen mellem Humlebakken og Øster Uttrupvej. Dette skal
afklares ved fremtidige budgetforhandlinger.
Beslutning:
Anbefales, idet udvalget ønsker etablering af støjdæmpende asfalt ved anlæggelsen af
vejen. Samtidig anbefaler udvalget, at byrådet tager stilling til etablering af yderligere støjreducerende
foranstaltninger ved de kommende budgetforhandlinger.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Fordebat
By- og Landskabsudvalget godkendte igangsætning af fordebat på møde 16. juni 2015 (punkt 5).
Fordebatten var i perioden 24. juni 2015 – 19. august 2015.
1. forelæggelse VVM-redegørelse og opsamling på fordebat
By- og Landskabsudvalgets møde 9. juni 2016 (punkt 7)
Byrådets møde 22. august 2016 (punkt 12).
Forslaget har været offentliggjort i perioden 31. august til og med 15. november 2016.
Link til digitale planer
VVM-redegørelse, udvidelse af Tranholmvej: http://www.aalborg.dk/media/5030439/vvm-tranholmvej-medbilag.pdf
Formål og baggrund
Tranholmvej udgør en del af forbindelsen fra Aalborg Havn til motorvejsnettet og er adgangsvej for mange af
virksomhederne og boligområderne i Aalborg Øst. For at sikre optimale adgangsforhold til såvel Aalborg
Havn som erhvervsområderne, planlægges det at udvide vejen fra de nuværende to spor til fire spor. Vejudvidelsen planlægges gennemført på strækningen fra Humlebakken og frem til Aalborg Havn en strækning på
ca. 3,6 km. I sammenhæng med vejudvidelsesprojektet planlægges der etableret en dobbeltrettet cykelsti på
hele Tranholmvejs strækning fra Universitetsboulevarden og frem til Østhavnen. Denne cykelsti etableres
umiddelbart øst for vejudvidelsen.
Trafikken på Tranholmvej forventes at stige fra de nuværende 14.500 ÅDT (årsdøgntrafik) og til 20.000 ÅDT
i 2025. Dermed vil projektet være med til at sikre en mere sikker og hensigtsmæssig trafikafvikling på strækningen, til gavn for både transporten til og fra havnen og industriområderne, samt for de store boligområder
vest for Tranholmvej. Aalborg Havn er en central del af infrastrukturen i Danmark. Der er derfor i Havnepakke 3 beskrevet, hvorledes de trafikale forbindelser til og fra havnen kan forbedres. Heri indgår en udvidelse
af Tranholmvej fra 2 til 4 spor.
Vejprojektet indledtes med gennemførelse af en VVM-proces, idet vejprojektet er obligatorisk VVM-pligtigt.
VVM-processen begyndte med en fordebat og inddragelse af borgere og virksomheder langs strækningen
og berørte myndigheder.
Der udarbejdes ikke kommuneplantillæg for vejprojektet, da det er i overensstemmelse med en gældende
planlægning i området.

VVM – Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
Udvidelsen af Tranholmvej fra to til fire spor er omfattet af VVM-bekendtgørelsen ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet” bilag 1, pkt. 7d vedr. ” Anlæg af nye veje med
mindst fire kørespor eller udretning og/eller udvidelse af eksisterende vej med højst to kørespor med henblik
på anlæg af mindst fire kørespor, hvis en sådan ny vej eller et således udrettet og/eller udvidet vejafsnit har
en længde på mindst 2 km”. Projektet er derfor VVM-pligtigt, og der er udarbejdet en VVM-redegørelse. Her
beskrives projektets påvirkning af miljøet.
0-alternativ
I takt med Østhavnens udvikling og udviklingen i Aalborg Øst generelt, forventes trafikken frem mod 2020 at
stige. Trafikken vil udvikle sig, uanset om Tranholmvej udvides, hvorfor udviklingen i trafikbelastningen indregnes i sammenligningsgrundlaget, det såkaldte 0-alternativ. I 0-alternativet udvides vejen ikke, men trafikken forventes at stige, hvorfor støjen ligeledes vil stige, uanset om projektet gennemføres eller ej. Støjbelastningen er således kun vurderet, som den ændring i støjen, der sker på grund af ændringen i vejanlæggets samlede brede.
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Planforhold og miljøbeskyttelsesmål
Projektet er vurderet i forhold til de aktuelle planforhold og miljøbeskyttelsesmål, som projektet kan have
indflydelse på.
Projektet vurderes at være i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 for Aalborg Kommune. Projektet
kan gennemføres i overensstemmelse med de rammer for lokalplanlægning, som projektet ligger indenfor.
I forhold til de vedtagne lokalplaner langs strækningen, er det vurderet, at etableringen af nye regnvandsbassiner samt ændringen af vejadgangen ved Kertemindevej kan kræve en dispensation fra de to berørte
lokalplaner nr. 08-002 og nr. 4-8-101.
Der etableres desuden et regnvandsbassin i landzone, hvilket kræver landzonetilladelse efter planlovens §
35, stk. 1.
Projektet er vurderet at være i overensstemmelse med de miljøbeskyttelsesmål, der er opstillet i vandplanen
og i Aalborg Kommunes Trafikstøjhandlingsplan 2013. Projektet vurderes at være i overensstemmelse med
de retningslinjer for kommunernes planlægning, der opstilles i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013.
Miljøpåvirkninger
De forskellige miljøpåvirkninger er gennem rapporten behandlet på samme måde, hvor både metode, de
nuværende forhold og afværgeforanstaltninger er beskrevet sammen med en vurdering af miljøpåvirkningen.
Ligeledes er de kumulative effekter vurderet, altså hvorvidt der er eksisterende eller fremtidige påvirkninger,
der giver en væsentligt miljøpåvirkning i samspil med planens miljøpåvirkninger. Miljøpåvirkningerne er vurderet i forhold til de følgende miljøområder.
Inden for hvert område vurderes miljøemnerne både i forhold til anlægsperioden for projektet, og når projektet er realiseret, og vejen og cykelstien er i drift.
Samlet vurdering
På baggrund af VVM-redegørelsen er det vurderet, at der ikke er miljøemner, der påvirkes væsentligt. Under
miljøområdet natur, flora og fauna (Natura 2000) er miljøemnet fredskov vurderet at blive påvirket med en
moderat negativ konsekvens.
Denne påvirkning skyldes, at der kan placeres en ny stitunnel på et areal, hvor der er fredskov.
Når projektet er realiseret, vurderes det, at trafiksikkerhed, rekreative interesser, ejendomsværdi og arbejdspladser vil blive påvirket positivt i en mindre grad. Det skyldes den forbedrede trafiksikkerhed samt reduktion
i støjbelastning. Projektet medfører, at støjen øges ganske svagt som følge af den større vejbrede. Dette
kompenseres der for ved at anlægge vejen med støjreducerende asfalt, hvilket vil medføre et fald i støjbelastningen indtil vejens fulde kapacitet er udnyttet.
Tilgængeligheden og den ændring, som projektet vil have på vejens udtryk, vurderes at have en positiv konsekvens i moderat grad. Dette skyldes, at vejen i dag fremstår nedslidt, og at den på visse tidspunkter har
svært ved at afvikle trafikken, hvilket vil blive ændret med udvidelsen.
Afværgeforanstaltninger
Der er vurderet at være behov for følgende afværgeforanstaltninger, der kan undgå, minimere eller kompensere for indvirkningen på miljøet:
Anlægsfasen
 Regnvandsbassinerne ved strækningen nord for Smedegårdsvej samt nord for rundkørslen ved
Øster Uttrupvej skal udformes naturnært med en organisk form og jævnt skrånende brinker mod lavvandede områder langs brinken.
 I det omfang fredskov inddrages ved en evt. etablering af stitunnelen, kan der etableres erstatningsskov, der kan pålægges et nyt og større område fredskovspligt og dermed evt. støtte op om de
grønne indsatsområder.
 Trafikken søges opretholdt i videst mulig omfang for at modvirke trafikflytning til andre strækninger
med risiko for bl.a. uønsket støjbelastning og øget barriereeffekt.
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For at sikre en miljømæssig korrekt håndtering af jorden samt lette myndighedsbehandlingen udarbejdes en jordhåndteringsplan for projektet.
For at undgå en forurening af grundvandet skal det undgås, at der i forbindelse med anlæggelsen af
vejudvidelsen benyttes forurenende materialer som forurenet jord, slagger, flyveaske, opbrudt asfalt
mv.
Det skal sikres, at afvandingsgrøfterne indenfor indvindingsoplandet og 300 meter kildepladszonen
til Tranholm vandværk udføres med membran og vedligeholdes jævnligt således, at forurening til
grundvandet undgås.
Regnvandsbassinerne etableres med skot ved udløbene, således at de kan afspærres ved uheld.
Der etableres enten grøfter eller regnvandsbassiner for magasinering og drosling af udledningen. Et
alternativ til grøfterne kunne være kantopsamling og efterfølgende opsamling af vejvandet i regnvandsbassiner.
Der bør for at reducere de støjmæssige effekter af projektet i forhold til 0-alternativet etableres en
belægning med støjreducerende asfalt på strækningen. Trafikudviklingen bør følges tæt gennem trafiktællinger og anlæg af støjafskærmning bør i den sammenhæng overvejes for at reducere støjpåvirkningen af boligområderne og kolonihaveområdet langs med Tranholmvej.
Såfremt der skal ske anlægsarbejder uden for normal arbejdstid, så skal der ske information til naboerne om anlægsaktiviteterne og tidsplaner, for at reducere de oplevede gener fra støjen.

Driftsfasen
Reduktion af støj- og luftforurening kan ske ved optimeret trafikstyret samordning af de påtænkte signalregulerede kryds.
Økonomi
Med henvisning til budgetforhandlingerne, 2. halvår 2016
Ny anlægsbudgettering
Basisoverslag

Beløb
Kr. 92,3 mio.

Ankerbudget
Samlet anlægsbudget

Kr. 102,6 mio.
Kr. 123.1 mio.

Bemærkninger
Inkl. kr. 5,1 mio. til intern planlægning, projektering,
udbud og tilsyn samt 15 % til uforudsete udgifter.
Indeholder ikke tunnel som forlængelse af Korup
stien, som er vurderet til kr. 12 mio. og evt. støjskærm
10 % tillæg til basisoverslag
20 % tillæg til ankerbudget

Vedtaget budget:
86,1 mio. kr. (inkl. kr. 37,5 mio. kr. i tilskud fra staten)
Budgettet indeholder ikke en tunnel under Tranholmvej ved Korupstien (vurderet til kr. 12 mio. kr.)
Projektet for Tranholmvejs udvidelse fra to til fire spor, rummer ikke en økonomisk ramme der muliggør etablering af en støjskærm. Etableringen vil således kræve en separat politisk stillingtagen og bevilling såfremt
den skal realiseres.
Indsigelser og bemærkninger
Der er i en række indsigelser et generelt fokus på støj og mulighederne for støjafskærmning.
Projektet medfører, at støjen øges ganske svagt som følge af den større vejbrede. Dette skal der kompenseres for ved at anlægge vejen med støjreducerende asfalt, hvilket vil medføre et fald i støjbelastningen indtil
vejens fulde kapacitet udnyttes.
Der er modtaget følgende henvendelser:
1. Jørgen Jespersen, Asåvej 36, 9220 Aalborg Ø
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ejerlauget Rebildparken
Aalborg Vand A/S
Aalborg Varme A/S
Himmerland Boligforening
Lone og Henrik Wiberg, Rebildparken 1, 9220 Aalborg Ø
Gustav Schaarup, Tranumparken 28, 9220 Aalborg Ø
Lars R. Børglum, Strandbyvej 18, 9220 Aalborg Ø, på vegne af Ejerlauget Vendsysselkvarteret
Christina Munkesø og Mikael Krarup, Asåvej 4, 9220 Aalborg Ø
Charlotte Møller Holdersen, Rebildparken 81, 9220 Aalborg Ø
Jørgen Frandsen (Aalborg Havn)
Allan Pedersen, Strandbyvej 19, 9220 Aalborg Ø
Frank Nielsen, Rebildparken 76, 9220 Aalborg Ø, på vegne af Ejerlauget Rebildparken
Pia og Rolf Larsen, Asåvej 30, 9220 Aalborg Ø
Uggerly Installation A/S

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Bemærkning fra Jørgen Jespersen vedrørende øget støj fra trafik.
Foreslår støjskærm til at reducere støjen. Undrer sig over, hvordan trafikstøjen kan forblive som i dag eller
lavere. Støjreducerende vejbelægning mindsker kun dækstøj, hvor der må komme mere motorstøj end i dag.
Dette tages der ikke hensyn til i VVM-redegørelsen.
Svar: Taget til efterretning
By- og Landskabsforvaltningen har undersøgt effekten ved etablering af en støjskærm mellem Humlebakken
og Øster Uttrupvej. En støjskærmløsning langs udvidelsen af Tranholmvej vil medføre en mærkbar reduktion
af støjbidraget fra Tranholmvej i boligområderne vest for vejen.
Projektet for Tranholmvejs udvidelse fra to til fire spor, rummer ikke en økonomisk ramme der muliggør etablering af en støjskærm. Etableringen vil således kræve en separat politisk stillingtagen og bevilling såfremt
den skal realiseres.
Det er dækvejbanestøjen, som er dominerende for den samlede vejtrafikstøjen, når hastigheden er over ca.
35 km/t for lette køretøjer og over ca. 50 km/t for tunge køretøjer. Det er altså dækstøjen som er afgørende
for det samlede støjniveau på Tranholmvej, og derfor vil der være en effekt af støjreducerende vejbelægning.
I støjberegningerne indgår forskellige kildehøjder (for tunge køretøjer er det 0,01 og 0,75 meter over vejbanen), som repræsenterer henholdsvis dækvejbanestøj og motorstøjen. Det er primært den lave kilde, som er
afhængig af vejbelægningen; og når den dæmpes betyder den høje kilde forholdsmæssigt mere. Så det
indgår i støjberegningerne/analyserne i VVM-redegørelsen.
2a. Bemærkning fra Ejerlauget Rebildparken vedrørende adgangsforhold til og fra Rebildparken.
Ejerlauget ønsker bedre adgangs- og udkørselsforhold til Rebildparken via signalregulering, svingbane og
fodgængerfælt.
Svar: Taget til efterretning
Der etableres et nyt signal anlæg ved krydset ind til Rebildparken som en del af projektet.
2b. Bemærkning fra Ejerlauget Rebildparken vedrørende støjdæmpende vejbelægning.
Ejerlauget gør opmærksom på, at støjdæmpende vejbelægning skal vedligeholdes og det er nødvendigt at
udrette vejen, da den i dag er ujævn.
Svar: Taget til efterretning
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Støjreducerende vejbelægningen kræver almindelig vedligeholdelse. Den eksisterende del af Tranholmvej
renoveres som en del af projektet.
2c. Bemærkning fra Ejerlauget Rebildparken vedrørende adgang til cykelsti.
Det ses som en nødvendighed, at der laves en cyklistvenlig løsning for krydsning af Tranholmvej fra Rebildparken, evt. via signalregulering.
Svar: Taget til efterretning
Der etableres et nyt signal anlæg ved krydset ind til Rebildparken som en del af projektet.
2d. Bemærkning fra Ejerlauget Rebildparken vedrørende støjdæmpning på volden mellem Rebildparken og
Tranholmvej.
Der ønskes etableret en støjmur på toppen af volden.
Svar: Taget til efterretning
By- og Landskabsforvaltningen har undersøgt effekten ved etablering af en støjskærm mellem Humlebakken
og Øster Uttrupvej. En støjskærmløsning langs udvidelsen af Tranholmvej vil medføre en mærkbar reduktion
af støjbidraget fra Tranholmvej i boligområderne vest for vejen.
Projektet for Tranholmvejs udvidelse fra to til fire spor, rummer ikke en økonomisk ramme der muliggør etablering af en støjskærm. Etableringen vil således kræve en separat politisk stillingtagen og bevilling såfremt
den skal realiseres.
2e. Bemærkning fra Ejerlauget Rebildparken vedrørende nyt asfalt i Rebildparken.
Ejerlauget ønsker nyt asfalt i Rebildparken, da det er i ringe stand og aldrig har fået det afsluttende slidlag,
hvilket giver farlige situationer i vinterperioden grundet is og sne
Svar: Taget til efterretning
Hovedparten af Rebildparken er offentlig vej.
Alle de offentlige veje har fået slidlag i 1975 (pulverasfalt), dog er der på enkelt strækning (asfaltbeton).
Seneste hovedeftersyn med skadesregistrering er foretaget i september 2016 og viser skadespoint under 2
(0,49-1,63) på 22 ud af 25 vejdele, mens de resterende 3 dele har skadespoint på under 3 (2,32-2,94).
Veje med skadespoint under 2 betegnes som værende i god tilstand, mens et skadespoint mellem 2 og 4 er
acceptabelt. Mellem 4 og 9 er kritisk og over 9 uacceptabelt.
De 3 stamveje er meget udtørrede og må forventes at have behov for nyt slidlag inden for de kommende 5
år. Ejerlauget har fået tilsendt ovennævnte svar vedr. slidlag
2f. Bemærkning fra Ejerlauget Rebildparken vedrørende placering
Så helst placeringen bliver bag industriområdet, så det ikke generer parcelhuskvarterene og Fyrkildevej.
Svar: Taget til efterretning
Tranholmvej er klassificeret som en primær trafikvej, hvis funktion er at betjene både nær- og fjerntrafik.
Etablering af en parallelvej vurderes alt andet lige at være en mindre god investering i forhold til effektiv udnyttelse af eksisterende vejnet. Samtidig kan det bemærkes, at området øst for det nuværende erhvervsområde er et vigtigt naturområde, hvor anlæg af ny vej vil være kostbar og i strid mod naturinteresser.
3a. Bemærkning fra Aalborg Vand A/S vedrørende anvendelsen af diverse materialer ved anlæg af vej.
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Der gøres opmærksom på, at det kun er nødvendigt at stille krav til, at der ikke må benyttes forurenende
materialer inden for kildepladszonen og indvindingsoplandet til Tranholm Vandværk.
Svar: Indarbejdes i justeret VVM-redegørelse
For bedre at sikre en fleksibel anlægsproces indstiller By- og Landskabsforvaltningen, at bemærkningen fra
Aalborg Vand omkring indbygning af lettere forurenede materialer imødekommes, ved i VVM-tilladelsen at
præcisere, at forbuddet mod indbygning af forurenede materialer kun gælder indenfor indvindingsoplandet til
Tranholm vandværk
3b. Bemærkning fra Aalborg Vand A/Svedrørende afvanding.
Det anbefales, at det tydeligt ved omtalen af grøfter på side 134, kommer til at fremgå, at grøfter skal udføres
med membran og jævnlidt vedligeholdes. Den nuværende formulering er en anbefaling.
Svar: Taget til efterretning
Det fremgår af udkastet til VVM-tilladelsen, at det er et vilkår, at grøfter skal udføres med membran og jævnlidt vedligeholdes. Grøfterne, inden for indvindingsoplandet og 300 meter kildepladszone til Tranholm Vandværk, udføres derfor med membran. Der udarbejdes en samlet plejeplan for vedligeholdelse af regnvandsbassiner og grøfter
3c. Bemærkning fra Aalborg Vand A/S vedrørende lokal grundvandssænkning.
Aalborg Vand A/S forudsætter, at der ikke sker lokal grundvandssænkning i kildepladszone og indvindingsoplandet til Tranholm Vandværk.
Svar: Taget til efterretning
Der foretages ifm. anlægsprojektet en midlertidig grundvandssænkning i indvindingsoplandet. Der foretages
ikke en permanent grundvandssænkning efter afsluttet anlægsarbejder.
Inden anlægsstart ansøges der om indvinding af grundvand ved Aalborg Kommune. Tranholm Vandværk
høres i denne henseende.
Bemærkning fra Aalborg Varme A/S angående ny pumpestation.
Aalborg Varme har planer om etablering af ny pumpestation, som påregnes placering i nærhed af det viste
regnvandsbassin ved st. 1950 (den østlige side af Tranholmvej) Pumpestationen er af vital betydning for den
fremtidige varmeforsyning til Aalborg Østhavn og erhvervsområdet omkring Siemens. Der vurderes manglende forsyningsmulighed til områderne, hvis pumpestation og ledningstrækning ikke udføres.
Svar: Taget til efterretning
Der er dialog med Aalborg Varme om placeringer, således at begge projekter kan realiseres.
5a. Bemærkning fra Himmerland Boligforening angående forlængelse af Korupstien i en tunnel under Tranholmvej,
Himmerland Boligforening mener, at en stitunnel under Tranholmvej er den eneste realistiske sikre måde at
krydse Tranholmvej. Tunnelen er dog ikke en del af vejprojektet, og derfor måske aldrig blive etableret eller
så først i fremtiden. Dette er uheldigt ift. bydelens samlede udvikling.
Svar: Taget til efterretning
En stitunnel under Tranholmvej medfører både en sikker og rekreativ forbindelse på tværs af vejen og videre
til evt. Romdrup Å dal, men ligger ud over anlægsbevillingen, også selvom tunnelløsningen er fastholdt som
en mulighed i VVM.
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Aalborg Øst er i dag en tæt beboet bydel, stærk præget af boligforeninger. En stitunnel under Tranholmvej vil
skaffe let adgang fra Aalborg Øst til Romdrup Ådal, der i kommuneplanrammerne er udlagt til et rekreativt
område.
Romdrup Ådal indgår som et helhedsprojekt for vandoplande med tilsagn under Landbrugspakken, og indgår
i By- og Landskabsforvaltningens budget for overslagsåret 2020 (Parker og Fritidsområder).
Romdrup Ådal er således planlagt som et nærrekreativt naturområde - i stil med Østerådalen, og en stitunnel vil sikrer let adgang til naturen, åen og landskabet, og styrke sammenhængen mellem natur, miljø og
friluftsliv.
Projektet for Tranholmvejs udvidelse fra to til fire spor, rummer ikke en økonomisk ramme der muliggør etablering af en stitunnel. Etableringen vil således kræve en separat politisk stillingtagen og bevilling såfremt
stitunellen skal realiseres. Krydsningsmuligheden uden en tunelløsning ved Korupstien vil fremover kunne
foregå trafiksikkert i det signalregulerede kryds ved Rebildparken 200 meter længere mod nord.
5b. Bemærkning fra Himmerland Boligforening angående etablering af støjskærm ved etageboligerne på
Hvidkildevej og Fyrkildevej
På baggrund af støjberegninger fra COWI har en støjskærm markant bedre effekt end støjdæmpende asfalt.
Foreslår at støjskærm indpasses som vilkår.
Svar: Taget til efterretning
By- og Landskabsforvaltningen har undersøgt effekten ved etablering af en støjskærm mellem Humlebakken
og Øster Uttrupvej. En støjskærmløsning langs udvidelsen af Tranholmvej vil medføre en mærkbar reduktion
af støjbidraget fra Tranholmvej i boligområderne vest for vejen.
Projektet for Tranholmvejs udvidelse fra to til fire spor, rummer ikke en økonomisk ramme der muliggør etablering af en støjskærm. Etableringen vil således kræve en separat politisk stillingtagen og bevilling såfremt
den skal realiseres.
Det er ikke muligt konkret at vurdere på de medsendte resultater, beregninger, placering af støjskærm og
valg af belægningstyper, uden en samlet beregningsmodel.
5c. Bemærkning fra Himmerland Boligforening angående Astrupstien.
Opgraderingen af Astrupstien bør tænkes sammen med udvidelsen af Tranholmvej, for at udnytte de kommunale anlægsinvesteringer bedst muligt.
Svar: Taget til efterretning
I forhold til oplandet sydøst for Egensevej (og ikke kun området omkring Astrupstien) vil cykelstien i den østlige side fra Universitetsboulevarden til Smedegårdsvej/Øster Uttrup Vej skabe sammenhæng mellem Klarupstien og resten af stien ud mod havnen. Stien bidrager dermed til god lokal god adgang til de mange virksomheder og arbejdspladser. Der sikres forbindelse til det øvrige stinet gennem signalregulerede kryds på
Tranholmvej.
Med henblik på de interne forbindelser på tværs af boligområderne langs Tranholmvej spiller Astrupstiforbindelsen en væsentlig rolle. I kommuneplanen er Astrupstiforbindelsen udpeget som et helt centralt element i
fremtidsvisionen for det østlige Aalborg. Forbindelsen er tænkt som den rygrad, der forbinder boligområderne i det østlige Aalborg internt, men også med Universitetsområdet og det nye universitetshospital. Det er en
langsigtet strategi, at Astrupstiforbindelsen understøttes med knudepunkter, hvor der etableres blandede
byfunktioner og attraktive byrum
6a. Bemærkning fra Lone og Henrik Wiberg vedrørende trafik.
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Nedsættelse af hastigheden vil øge trafiksikkerheden. Denne nedsættelse må gerne ske allerede nu, da
vejens beskaffenhed og den høje hastighed med tung transport giver rystelser og støj. Vejen har mange
krydsende bløde trafikanter og ligger i bymæssig bebyggelse, derfor må en fartgrænse på 50 km/t være
passende.
Svar: Taget til efterretning
Hastighedsbegrænsningen vil blive nedsat til 60 km/t på strækningen mellem Universitetsboulevarden og
rundkørslen ved Øster Uttrupvej i forbindelse med projektets realisering. Vejreglerne anbefaler endvidere en
hastighedsgrænse på max. 60 km/t på strækninger op til signalanlæg. Den generelle hastighedsbegrænsning på 50 km/t for byer er ikke realistisk på en bred 4 sporet vej.
6b. Bemærkning fra Lone og Henrik Wiberg vedrørende støj.
Trafikstyret signalanlæg ved Rebildparken vil være godt for miljø og begrænse støj fra nedbremsning og
acceleration.
Ønsker støjvold/-værn langs Tranholmvej og forventer at støjdæmpende belægning etableres på Tranholmvej.
Svar: Taget til efterretning
Der etableres et nyt signalanlæg ved krydset ind til Rebildparken som en del af projektet.
By- og Landskabsforvaltningen har undersøgt effekten ved etablering af en støjskærm mellem Humlebakken
og Øster Uttrupvej. En støjskærmløsning langs udvidelsen af Tranholmvej vil medføre en mærkbar reduktion
af støjbidraget fra Tranholmvej i boligområderne vest for vejen.
Projektet for Tranholmvejs udvidelse fra to til fire spor, rummer ikke en økonomisk ramme der muliggør etablering af en støjskærm. Etableringen vil således kræve en separat politisk stillingtagen og bevilling såfremt
den skal realiseres.
7a. Bemærkning fra Gustav Schaarup vedrørende kommuneplanrammer.
Rammeområde 4.8. R3 udlægger en grøn forbindelse fra Tranholmvej op til de rekreative arealer langs
Romdrup Å. Disse udlæg er i ringe grad redegjort for i redegørelsens afsnit om kommuneplanen.
Svar: Taget til efterretning
Det er i VVM-redegørelsen vurderet, at projektet ikke er i modstrid med rammebestemmelserne i 4.8.R3. Det
vil stadig være muligt at passere i de grønne kiler, der er lagt ind som pauser mellem de forskellige erhvervsområder øst for Tranholmvej, da regnvandsbassinet placeres således, at der kan færdes i den grønne

kile mellem regnvandsbassinet og eksisterende grøft.
7b. Bemærkning fra Gustav Schaarup vedrørende manglende stikrydsning af Tranholmvej.
Den manglende stikrydsning vil ikke skabe en rekreativ forbindelse mellem boligområderne og de rekreative
områder. Der er heller ingen stipassage til den kommende overordnede cykelsti på østsiden af Tranholmvej.
Det foreslås at etablere en stikrydsning i forlængelse med Jerupstien.
Svar: Taget til efterretning
Krydsning af Tranholmvej kan ske i de signalregulerede kryds ved Humlebakken, Svendborgvej/Rebildparken og Smedegårdsvej og via det stisystemet, som etableres rundt om rundkørslen ved Øster
Uttrup Vej.
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Fra Jerupstien via Gandrupstien er der mulighed for krydsning af Tranholmvej enten ved det signalregulerede kryds ved Smedegårdsvej eller via stien rundt om rundkørslen ved Øster Uttrup Vej. Stisystemet omkring
rundkørslen bliver dobbeltrettet, så unødig omvejskørsel undgås.
En stikrydsnings i niveau, fx i forlængelse med Jerupstien, kan ikke anbefales etableret over en bred 4sporet vej på en fritliggende strækning.
7c. Bemærkning fra Gustav Schaarup vedrørende regnvandsbassin.
Regnvandsbassinet ved Tranholmvej placeres i den grønne forbindelse, hvilket giver begrænset mulighed
for at benytte forbindelsen. Det foreslås at regnvandsbassinet udformes, så det giver kvalitet til den grønne
forbindelse.
Svar: Taget til efterretning
Det er indskrevet i VVM-tilladelsen, at regnvandsbassinet i den grønne forbindelse skal udformes naturnært
med en organisk form og jævnt skrånende brinker mod lavvandede områder langs brinken.
8a. Bemærkning fra Lars R. Børglum, på vegne af Ejerlauget Vendsysselkvarteret angående støj.
Ejerlauget mener ikke støjreducerende vejbelægning er tilstrækkelig og ønsker støjværn ved Asåvej og
Strandbyvej.
Svar: Taget til efterretning
By- og Landskabsforvaltningen har undersøgt effekten ved etablering af en støjskærm mellem Humlebakken
og Øster Uttrupvej. En støjskærmløsning langs udvidelsen af Tranholmvej vil medføre en mærkbar reduktion
af støjbidraget fra Tranholmvej i boligområderne vest for vejen.
Projektet for Tranholmvejs udvidelse fra to til fire spor, rummer ikke en økonomisk ramme der muliggør etablering af en støjskærm. Etableringen vil således kræve en separat politisk stillingtagen og bevilling såfremt
den skal realiseres.
8b. Bemærkning fra Lars R. Børglum, på vegne af Ejerlauget Vendsysselkvarteret angående Øster Uttrup
Vej og Tranholmvej.
Det opfordres, at Aalborg Kommune sikrer en bedre trafikafvikling ud fra Strandbyvej, og helst en begrænsning af trafikken på Øster Uttrup Vej. Det er allerede i dag svært at svinge ud fra Strandbyvej. Svingbanen
fra Øster Uttrup Vej skal udformes så den ikke giver gener for udkørsel eller støj og vibrationer ved beboelserne tæt på.
Svar: Taget til efterretning
Begrænsning af trafikken på Øster Uttrup Vej vil blive vurderet i forbindelse med projektet.
Ved at der i forbindelse med projektet etableres to spor ind i rundkørslen fra Øster Uttrupvej, bliver kapaciteten, hvor trafikken kan stuve tilbage ca. dobbelt så stor. Det betyder, at kølængden mod vest reduceres.
Forventningen er derfor at svingbevægelser fra Strandbyvej i mindre grad end i dag vil blive besværet af
tilbagestuvning fra ventende trafik hen mod rundkørslen. Der vil ikke blive gjort tiltag for at begrænse trafikken på Øster Uttrupvej, da Øster Uttrupvej er en hovedfærdselsåre. Dette forhold ønsker Aalborg Kommune
ikke at ændre på.
Det vurderes ikke at etableringen af svingbanen på Øster Uttrupvej vil give anledning til øgede gener i forhold til støj, vibrationer og adgangsforhold ved Strandbyvej. Den afstand kørebanekanten flyttes mod syd, 13m, betragtes at have ringe effekt på ændringen i støjniveauet. Samme betragtning kan også gøres i forhold
til vibrationer, dog vil der her kunne opleves en forbedring, ved at vejen rettes op og der kommer ny belægning. Adgangsforholdene er beskrevet i det ovenstående.
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8c. Bemærkning fra Lars R. Børglum, på vegne af Ejerlauget Vendsysselkvarteret angående busholdeplads
ved Smedegardsvej.
Det foreslås, at busholdepladsen flyttes nærmere fodgængerfeltet. Formål er at mindske distancen for fodgængere og minimere chancen for at nogen krydser vejen andre steder end fodgængerfeltet.
Svar: Taget til efterretning
En placering af busstoppestedet syd for signalanlægget vil rigtig nok give en mindre gåafstand for nogle
brugere af bussen. NT prioriterer dog højere at bussen har lettere ved at komme ud og ind af busholdepladserne, da det samlet set giver den bedste service for brugerne. Hvis stoppestedet placeres før en stopstreg,
vil biler der holder for rødt spærre for bussen indtil en bilist holder tilbage (som man skal). Med en placering
efter lyskrydset har buschaufføren mulighed for at flette ud i trafikken hvor denne er langt nede i hastighed.
Eksempelvis når billister fra syd har rødt og de svingende fra Smedegårdsvej ikke er kommet op i fart. For at
minimere fristelsen til at krydse Tranholmvej, opsættes der trådhegn i midterrabatten.
9a. Bemærkning fra Christina Munkesø og Mikael Krarup vedrørende støj.
Det ønskes, at der etableres foranstaltninger, som reducerer den øgede støj. Det kan ske ved f.eks. støjhegn
eller støjdæmpende belægning. Støjen vil være til gene og forringe værdien af de boliger, som ligger ud til
vejen.
Svar: Taget til efterretning
By- og Landskabsforvaltningen har undersøgt effekten ved etablering af en støjskærm mellem Humlebakken
og Øster Uttrupvej. En støjskærmløsning langs udvidelsen af Tranholmvej vil medføre en mærkbar reduktion
af støjbidraget fra Tranholmvej i boligområderne vest for vejen.
Projektet for Tranholmvejs udvidelse fra to til fire spor, rummer ikke en økonomisk ramme der muliggør etablering af en støjskærm. Etableringen vil således kræve en separat politisk stillingtagen og bevilling såfremt
den skal realiseres.
9b. Bemærkning fra Christina Munkesø og Mikael Krarup vedrørende lydfyr.
Der anmodes om, at der opsættes lydfyr i lysreguleringen ved krydset Tranholmvej og Smedegårdsvej, da
det vil være umuligt for blinde og svagtseende at passere vejen. Lydfyret angiver, hvornår der er grønt og
rødt.
Svar: Taget til efterretning
Der vil blive etableret lydsignal i signalanlæggene.
9c. Bemærkning fra Christina Munkesø og Mikael Krarup vedrørende bus 11.
Der sættes pris på, at bus 11 har den samme rute under hele ombygningen, da den er vigtig for områdets
forbindelse til byen.
Svar: Taget til efterretning
Der forventes ikke at skulle ske en egentlig omlægning af trafikken i forbindelse med projektet. Således forventes Bus 11 at kunne fastholde sin rute.
10a. Bemærkning fra Charlotte Møller Holdersen angående placering.
Det er en skam, at der ikke laves en ekstra vejforbindelse bag ved industriområdet (f.eks. langs godsbanen
og i forbindelse med den nye Egnsplanvej) i stedet for at lede yderligere trafik ind i et belastet område.
Svar: Taget til efterretning

By- og Landskabsudvalget

Møde den 09.02.2017
kl. 08.30

Side 46
11 af 61
17

By- og Landskabsudvalget

Tranholmvej er klassificeret som en primær trafikvej, hvis funktion er at betjene både nær- og fjerntrafik.
Etablering af en parallelvej vurderes alt andet lige at være en mindre god investering i forhold til effektiv udnyttelse af eksisterende vejnet. Samtidig kan et bemærkes, at området øst for det nuværende erhvervsområde er et vigtigt naturområde, hvor anlæg af ny vej vil være kostbar og i strid mod naturinteresser.
10b. Bemærkning fra Charlotte Møller Holdersen angående trafik og afvanding.
Er cykeltunnelen under Tranholmvej fra Korupstien annulleret? Hvorfor placeres en cykelsti ikke vest for
området og benytte den oprindelige Tranholmvej til dette formål? Funderingen af vejen er ikke ret god, derfor
er den måske bedre for cykelister end tung trafik. Efterspørger hvordan afvandingen bliver.
Kan den gamle Tranholmvej funderingsmæssigt holde til modulvogntog?
Svar: Taget til efterretning
Projektet for Tranholmvejs udvidelse fra to til fire spor, rummer ikke en økonomisk ramme der muliggør etablering af en stitunnel. Etableringen vil således kræve en separat politisk stillingtagen og bevilling såfremt
stitunellen skal realiseres. Krydsningsmuligheden uden en tunelløsning ved Korupstien vil fremover kunne
foregå trafiksikkert i det signalreguleret kryds ved Rebildparken 200 meter længere mod nord
¨
I forhold til oplandet sydøst for Egensevej (og ikke kun området omkring Astrupstien) vil cykelstien i den østlige side fra Universitetsboulevarden til Smedegårdsvej/Øster Uttrup Vej skabe sammenhæng mellem Klarupstien og resten af stien ud mod havnen.
Tranholmvej er funderingsmæssigt egnet til modulvogntog. Ifm. anlægsprojektet etableres i alt 5 regnvandsbassiner langs Tranholmvej. Der etableres endvidere på strækket mellem Humlebakken og Østre Uttrup Vej grøft på vejprojektets vestlige side.
10c. Bemærkning fra Charlotte Møller Holdersen angående støj.
Er støjniveauet på nuværende tidspunkt over de accepteret grænser? Hvis det er tilfælde, hvorfor skal der så
ikke på nuværende tidspunkt etableres støjdæmpende foranstaltninger? Det håbes der etableres støjdæmpende foranstaltninger, da støjniveauet de seneste år er steget voldsomt.
Svar: Taget til efterretning
De nærmeste boliger tættest på Tranholmvej er støjbelastet med over 58 dB, som er den vejledende grænseværdi vejtrafikstøj ved boliger. Grænseværdien er dog kun vejledende, og der er ingen lovmæssige krav.
Det er myndigheden, der beslutter og prioriterer, om der skal etableres støjdæmpende foranstaltninger. Det
kan bemærkes, at der er mange steder/boliger i Aalborg, der er væsentlig mere støjbelastede end langs
Tranholmvej. Det vurderes, at ca. 28 % af alle boliger i Danmark (724.000 boliger) er støjbelastede over den
vejledende grænseværdi.
By- og Landskabsforvaltningen har undersøgt effekten ved etablering af en støjskærm mellem Humlebakken
og Øster Uttrupvej. En støjskærmløsning langs udvidelsen af Tranholmvej vil medføre en mærkbar reduktion
af støjbidraget fra Tranholmvej i boligområderne vest for vejen.
Projektet for Tranholmvejs udvidelse fra to til fire spor, rummer ikke en økonomisk ramme der muliggør etablering af en støjskærm. Etableringen vil således kræve en separat politisk stillingtagen og bevilling såfremt
den skal realiseres.
10d. Bemærkning fra Charlotte Møller Holdersen angående luftforurening.
Luftforureningens stigning er minimal ifølge redegørelse. Men er det acceptabelt i en tid, hvor der stilles flere
krav til bilers udledning? Tages skærpede krav i betragtning er stigningen vel væsentlig?
Svar: Taget til efterretning
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Det er i VVM-redegørelsen vurderet at de beregnede koncentrationer som følge af vejudvidelsen ligger betydeligt lavere end de gældende grænseværdier.
10e. Bemærkning fra Charlotte Møller Holdersen angående lys.
Det er ønskeligt at de parceller, som påvirkes af det generende lysskift får afskærmning langs græsrabatten
op til de påvirkede parceller.
Svar: Taget til efterretning
Der laves ikke i forbindelse med projektet en afskærmning af signalanlæg i forhold til lysskift, hvilket heller
ikke er tilfældet ved etablering af signalanlæg andre steder i Aalborg Kommune.
11. Bemærkning fra Jørgen Frandsen på vegne af Aalborg Havn vedrørende aftale om omlægning af Rørdalsvej uden om arealet, der blev anvendt som arbejdsplads for Storebælt forbindelsens østbro.
Vejen er endnu ikke lagt tilbage grundet udleje til andre projekter. Det anbefales at Rørdalsvejs nuværende
trace fastholdes i fremtiden og ejerforhold m.v. ændres i overensstemmelse med den model.
Svar: Taget til efterretning
By- og Landskabsforvaltningen er enige i at Rørdalsvejs nuværende trace fastholdes i fremtiden og ejerforhold m.v. ændres i overensstemmelse hermed.
12a. Bemærkning fra Allan Pedersen angående støj.
Ønsker en indsats for at reducere trafikstøjen. Dette kan ske ved en forbedring af støjvolden fra Øster Uttrup
vej til Humlebakken eller etablere en decideret støjskærm.
Svar: Taget til efterretning
By- og Landskabsforvaltningen har undersøgt effekten ved etablering af en støjskærm mellem Humlebakken
og Øster Uttrupvej. En støjskærmløsning langs udvidelsen af Tranholmvej vil medføre en mærkbar reduktion
af støjbidraget fra Tranholmvej i boligområderne vest for vejen.
Projektet for Tranholmvejs udvidelse fra to til fire spor, rummer ikke en økonomisk ramme der muliggør etablering af en støjskærm. Etableringen vil således kræve en separat politisk stillingtagen og bevilling såfremt
den skal realiseres.
12b. Bemærkning fra Allan Pedersen angående trafik.
Ved rundkørslen ved Tranholmvej/Øster Uttrup Vej bør cykelsien gå under via tunnel for at fremme sikkerheden.
Da udkørsel fra Strandbyvej allerede i dag er besværlig, bør det overvejes om vejen bør have en direkte
udkørsel til rundkørslen.
Svar: Taget til efterretning
Ud fra en prioritering af ressourcerne afsat i den økonomiske ramme er en stitunnel under rundkørslen ved
Tranholmvej og Øster Uttrupvej fravalgt. En stitunnel er ikke nødvendigvis en fordel for cyklister, da brugerne
skal overvinde ekstra højdeforskelle og i mange tilfælde får pålagt en ekstra omvej, ligesom en tunnel af
mange er forbundet med utryghed. Den valgte løsning med et separat stisystem, der føres omkring rundkørslen, og hvor cyklister krydser vejgrenene i en tilbagetrukket krydsningshelle, svarer til cykelstikrydsningerne omkring rundkørslen ved Egensevej/Universitets-boulevarden. Løsningen anses som en sikkerhedsmæssig god løsning i forbindelse med rundkørsler.
Der er i projektet ikke mulighed for etablering af en direkte tilslutning til rundkørslen.
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13a. Bemærkning fra Frank Nielsen vedrørende adgangsforhold til og fra Rebildparken.
Ønsker bedre adgangs- og udkørselsforhold til Rebildparken via signalregulering, svingbane og fodgængerfelt.
Svar: Taget til efterretning
Der etableres et nyt signal anlæg ved krydset ind til Rebildparken som en del af projektet.
13b. Bemærkning fra Frank Nielsen vedrørende støjdæmpende vejbelægning.
Gør opmærksom på, at støjdæmpende vejbelægning skal vedligeholdes og det er nødvendigt at udrette
vejen, da den i dag er ujævn.
Svar: Taget til efterretning
Støjreducerende vejbelægningen kræver almindelig vedligeholdelse. Den eksisterende del af Tranholmvej
renoveres som en del af projektet.
13c. Bemærkning fra Frank Nielsen vedrørende adgang til cykelsti.
Det ses som en nødvendighed, at der laves en cyklistvenlig løsning for krydsning af Tranholmvej fra Rebildparken, evt. via signalregulering.
Svar: Taget til efterretning
Der etableres et nyt signal anlæg ved krydset ind til Rebildparken som en del af projektet.
13d. Bemærkning fra Frank Nielsen vedrørende støjdæmpning på volden mellem Rebildparken og Tran-

holmvej.
Der ønskes etableret en støjmur på toppen af volden.
Svar: Taget til efterretning
By- og Landskabsforvaltningen har undersøgt effekten ved etablering af en støjskærm mellem Humlebakken
og Øster Uttrupvej. En støjskærmløsning langs udvidelsen af Tranholmvej vil medføre en mærkbar reduktion
af støjbidraget fra Tranholmvej i boligområderne vest for vejen.
Projektet for Tranholmvejs udvidelse fra to til fire spor, rummer ikke en økonomisk ramme der muliggør etablering af en støjskærm. Etableringen vil således kræve en separat politisk stillingtagen og bevilling såfremt
den skal realiseres.
13e. Bemærkning fra Frank Nielsen vedrørende nyt asfalt i Rebildparken.
Ønsker nyt asfalt i Rebildparken, da det er i ringe stand og aldrig har fået det afsluttende slidlag, hvilket giver
farlige situationer i vinterperioden grundet is og sne.
Svar: Taget til efterretning
Hovedparten af Rebildparken er offentlig vej.
Alle de offentlige veje har fået slidlag i 1975 (PA), dog er der på enkelt strækning AB.
Seneste hovedeftersyn med skadesregistrering er foretaget i september 2016 og viser skadespoint under 2
(0,49-1,63) på 22 ud af 25 vejdele, mens de resterende 3 dele har skadespoint på under 3 (2,32-2,94).
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Veje med skadespoint under 2 betegnes som værende i god tilstand, mens et skadespoint mellem 2 og 4 er
acceptabelt. Mellem 4 og 9 er kritisk og over 9 uacceptabelt.
De 3 stamveje er meget udtørrede og må forventes at have behov for nyt slidlag inden for de kommende 5
år. Ejerlauget har modtaget svar vedr. slidlaget.
13f. Bemærkning fra Frank Nielsen vedrørende placering
Så helst placeringen bliver bag industriområdet, så det ikke generer parcelhuskvarterene og Fyrkildevej.
Svar: Taget til efterretning
Tranholmvej er klassificeret som en primær trafikvej, hvis funktion er at betjene både nær- og fjerntrafik.
Etablering af en parallelvej vurderes alt andet lige at være en mindre god investering i forhold til effektiv udnyttelse af eksisterende vejnet. Samtidig kan et bemærkes, at området øst for det nuværende erhvervsområde er et vigtigt naturområde, hvor anlæg af ny vej vil være kostbar og i strid mod naturinteresser.
14a. Bemærkning fra Pia og Rolf Larsen vedrørende støj og trafik.
Er uforstående overfor den manglende vilje til at værne naboer til vejen mod den øgede støj. Der er ingen
krav til type og hvornår der skal laves støjreducerende foranstaltninger (udover asfalt).
I VVM-redegørelsen tages der ikke højde for den øgede støj i forbindelse med flere standsninger ved lysregulering end ved almindelig vigepligt.
Hvorfor har Aalborg Kommune støjgrænser, hvis det ikke er hensigten at overholde dem?
Svar: Taget til efterretning
De nærmeste boliger tættest på Tranholmvej er støjbelastet med over 58 dB, som er den vejledende grænseværdi vejtrafikstøj ved boliger. Grænseværdien er kun vejledende, og der er ingen lovmæssige
krav/grænseværdier. Det er myndigheden, der beslutter og prioritere om der skal etableres støjdæmpende
foranstaltninger. Det kan bemærkes, at der er mange steder/boliger i Aalborg, der er væsentlig mere støjbelastede end langs Tranholmvej. Det vurderes, at ca. 28 % af alle boliger i Danmark (724.000 boliger) er støjbelastede over den vejledende grænseværdi.
By- og Landskabsforvaltningen har undersøgt effekten ved etablering af en støjskærm mellem Humlebakken
og Øster Uttrupvej. En støjskærmløsning langs udvidelsen af Tranholmvej vil medføre en mærkbar reduktion
af støjbidraget fra Tranholmvej i boligområderne vest for vejen.
Projektet for Tranholmvejs udvidelse fra to til fire spor, rummer ikke en økonomisk ramme der muliggør etablering af en støjskærm. Etableringen vil således kræve en separat politisk stillingtagen og bevilling såfremt
den skal realiseres.
I forbindelse med etablering af lysregulering, så er der i støjberegninger regnet med frit flydende hastighed
hele vejen i gennem krydset. Den metode anbefales, og erfaringer viser, at den højere anvendte hastighed
nogenlunde svarer til støjen fra accelerationer og decelerationer ved start og stop. Naboer til et nyt kryds vil
dog kunne opleve et ændret støjbillede, men erfaringer viser, at den samlede støj vil være stort set uændret.
14b. Bemærkning fra Pia og Rolf Larsen vedrørende trafik.
Cykelstien bør anlægges på den modsatte side af vejen, da det vil være hensigtsmæssigt for de lokale borgere, så de ikke skal krydse vejen flere gange, hvis den skal bruges internt i bydelen.
Svar: Taget til efterretning
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Cykelstien er valgt placeret i den østlige side af vejen bl.a. for at undgå krydsninger af tilstødende trafikveje
langs Tranholmvejs vestlige side, samtidig med at en sti i den østlige side af Tranholmvej medfører en naturlig sammenhæng med Klarupstien.
De lokale borgere henvises til at benytte de eksisterende interne stisystemer i bydelen, f.eks. Astrupstien.
Bemærkning fra Uggerly Installation A/S angående trafik.
Det skal være muligt at foretage venstresving fra Assensvej ud på Tranholmvej. Krydset er virksomhedens
primære adgangsvej mod Aalborg by. Der er ca. 120 medarbejdere der hver dag benytter denne svingmulighed.
Ved ikke at kunne svinge til venstre er der to muligheder:
Svinge til højre og køre via Rørdal til Aalborg. En omvej på flere kilometer.
Køre bagom industriområdet via Ebberupvej, som ofte er blokeret, så der kun er kørsel i en retning pga.
parkerede biler.
Begge alternativer er til stor gene.
Hvis venstresving ikke skal være muligt, anbefales det, at der laves parkeringsforbud på Ebberupvej, så det
er muligt at passere i begge retninger.
Tages der højde for, hvordan Siemens kan komme fra E45 til fabrikken med vindmøllevinger? Hvis ikke,
forudses der yderligere trafikproblemer.
Svar: Taget til efterretning
Venstresving ud på en 4 sporet vej kan ikke anbefales af trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Jf. vejregler for
”planlægning af vejkryds i åbent land” vil en sidevejstrafikant normalt have vanskeligt ved at krydse en 4sporet vej. Desuden er der risiko for, at biler på primærvejen under overhaling skjuler hinanden for sidevejstrafikanterne. For at sikre en fornuftig trafikafvikling på Tranholmvej ønskes der ikke flere signalanlæg og
rundkørsler. Det er tiltænkt ved at der laves en rundkørsel i krydset ved Rørdalsvej, at de tvungne højresving
kan køre ned i rundkørslen og vende. Fra Assensvej til rundkørslen er der ca 1,1 km hvilket giver en omvejskørsel på 2,2 km. Udkørsel fra Assensvej forventes at kunne afvikles mere smidigt da det kun er muligt at
svinge til højre og der kun dermed er én trafikretning man skal tage højde for. Det vurderes, at de alternative
muligheder er acceptable.
Der har været dialog med Siemens forud for projektet for at sikre at det er afstemt med deres fremtidige behov, herunder for transport med vindmøllevinger.
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Bilag:
VVM-Redegørelse - Tranholmvej (2. forelæggelse)
Indsigelser-bemærkninger til VVM-Redegørelse - Tranholmvej
Aalborg Kommune VVM Tilladelse - UDKAST
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Punkt 14.

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning:
Intet
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Punkt 15.

Godkendelse af en strategi for biodiversitet - Rig natur i Aalborg Kommune
2014-10726
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ”Rig natur i Aalborg Kommune – en strategi
for biodiversitet”.
Beslutning:
Anbefales
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Den biologiske mangfoldighed i Danmark er i stærk tilbagegang. Den 27. september 2010 godkendte Aalborg Byråd, at Aalborg Kommune underskrev Countdown 2010 erklæringen om at stoppe tabet af biodiversitet og igangsatte initiativer til at forbedre truede naturtyper. Erklæringen er en støtte til FN’s globale indsats
for at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed.
Som en del af indsatsen med at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten og at forbedre den i Aalborg Kommune har By- og Landskabsforvaltningen udarbejdet ”Rig natur i Aalborg Kommune – en strategi for biodiversitet” (bilag 1).
Indsatsen for at øge den biologiske mangfoldighed kræver en bred tilslutning og bidrag fra mange forskellige
aktører på arealerne i kommunen. Det vil sige, at villaejere, skoler, boligforeninger, virksomheder, kommunen m.fl. alle kan bidrage ved at have naturvenlig drift af deres arealer. Strategien indeholder en værktøjskasse med forskellige redskaber, som de forskellige grupper af arealforvalterne og grundejere kan anvende
for at være med til at forbedre biodiversiteten i Aalborg Kommune.
By- og Landskabsforvaltningen vil i løbet af 2017 lave forskellige tiltag for at få udbredt kendskabet til tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed og behovet for at anvende værktøjskassens forskellige redskaber
hos de forskellige grupper af arealforvaltere og grundejere i kommunen.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 09.02.2017
kl. 08.30

Side 55
2 afaf361

By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Rig natur i Aalborg Kommune
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Punkt 16.

Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning:
Intet
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Punkt 17.

Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning:
Bilgården, Hostrup.
Kirsten Algren og Mariann Nørgaard var fraværende.
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Punkt 18.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Frederiks Torv.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Punkt 19.

Eventuelt
Beslutning:
Fjordbyen.
Mariann Nørgaard var fraværende.
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Punkt 20.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt
Mariann Nørgaard var fraværende.
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