By- og Landskabsudvalget

Punkt 16.

Godkendelse af ekspropriation til udvidelse af krydset Sønderbro - Østre Allé
2019-018961
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at der træffes beslutning om ekspropriation i henhold til lov om offentlige veje § 94-123,
at de indgåede forligsaftaler med lodsejerne om ekspropriationserstatningen tiltrædes, og
at By- og Landskabsforvaltningen i øvrigt bemyndiges til at afslutte erstatningsspørgsmålene.
Beslutning:
Anbefales.
Helle Frederiksen og Ole Risager var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Formål og begrundelse - ekspropriationens omfang
Aalborg Kommune ønsker generelt at forbedre trafiksikkerheden i kommunen. Baggrunden for
krydsudvidelsen ved Sønderbro – Østre Allé er, at krydset gennem mange år har været udpeget som sort
plet.
Desuden er der behov for forbedret trafikafvikling pga. kapacitetsproblemer.
Projektet omfatter:
- Anlæg af bundet venstresving på alle fire ben, i to spor
- Etablering af rødkørsel ved højresving for cyklister på SV- og SØ-benet
- Anlæg af asfaltindstik på eksisterende sti fra Eternitgrunden på SØ-benet
- Signalprojekt med etablering af bundet venstresving og medfølgende ændringer af signalgruppeplan
Anlægsarbejdet forventes udført i sommeren og efteråret 2019.
Aalborg Kommune ønsker at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til rådighedsindskrænkninger
ved ekspropriation. Dette sker med hjemmel i lov om offentlige veje §§94-98.
Proceduren for ekspropriationens gennemførelse følger lov om offentlige veje kap. 10 §§99-104.
Der indhentes de nødvendige tilladelser hos relevante myndigheder til gennemførelse af projektet, herunder
politigodkendelse i henhold til Færdselslovens §100.
Berørte ejendomme og anlægsperiode
Ekspropriationens størrelse fremgår af ekspropriationsbeskrivelse med lodsejerfortegnelse samt tilhørende
kortbilag, som er i sagen.
Ekspropriationen berører 5 løbenumre.
Øvrige oplysninger
På åstedsforretningen den 10. april 2019 blev der redegjort for den planlagte ekspropriation og dennes
nærmere omfang, og det blev forklaret, hvordan de planlagte foranstaltninger vil berøre de omfattede
ejendomme.
Der er indgået forlig med foreløbigt 3 lodsejere om erstatningen for arealafståelse.
Under åstedsforretningerne og i den efterfølgende indsigelsesperiode er der ikke indkommet bemærkninger,
forslag til ændringer eller indsigelser mod projektet:
Økonomi
Erstatningsbeløbet, som forventes at udgøre ca. 450.000, afholdes af Trafik&Veje over projekt
2v2717150902
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Bilag:
Ekspropriationsplan - Ekspropriation til udvidelse af krydset Sønderbro - Østre Allé
Oversigtskort - Ekspropriationt il udvidelse af kryds - Sønderbro - Østre Allé
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