Byrådet

Punkt 11.

Godkendelse af ekspropriation af arealer til etablering af Plus Bus holdeplads - Bertil
Ohlins Vej, Aalborg Øst
2019-025925
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der træffes beslutning om ekspropriation i henhold til lov om offentlige veje § 94-123
at de indgåede forligsaftaler med lodsejeren om ekspropriationserstatningen tiltrædes, og
at By- og Landskabsforvaltningen i øvrigt bemyndiges til at afslutte erstatningsspørgsmålene.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Formål og begrundelse - ekspropriationens omfang
I efteråret 2018 vedtog Aalborg Kommune lokalplan 1-1-134 BRT-tracé, Aalborg.
BRT-busprojektet er blevet navngivet Plusbussen og er et ambitiøst projekt, som skal løfte Aalborg og
understøtte byens fortsatte udvikling.
En nyanlagt moderne busbane giver byen en trafikal rygrad. Det vil skabe sammenhæng og udvikling.
Samtidig løser Plusbussen konkrete udfordringer for byens trafik.
Plusbus er en miljøvenlig højklasset busforbindelse, der giver kortere rejsetid og skaber større
sammenhæng mellem transport og byudvikling og er kendetegnet ved:
•
Kørsel i egen busbane
•
Prioritering i lyskryds
•
Jævn overflade uden huller og bump
•
Hurtig og niveaufri ind- og udstigning
•
Komfortable og støjsvage køretøjer med plads til 150-200 passagerer.
Plusbussen skal bevæge sig gennem byen fra vest til øst og skabe sammenhæng mellem de enkelte bydele.
Analyser viser, at netop linjeføringen vest-øst fra Væddeløbsbanen gennem midtbyen til Nyt Aalborg
Universitetshospital er den mest optimale rute, der skaber det bedste potentiale for udvikling. Samtidig bliver
passagerernes rejse gennem byen mere effektiv.
Bertil Ohlins Vej er beliggende på strækningen. Fra Grønlands Torv til Pontoppidanstien omfatter arbejderne
i forbindelse med Plusbus en udvidelse af den eksisterende busvej øst for Gigantium, etablering af fortov fra
Bertil Ohlins Vej til pendlerpladsen samt opgradering af de eksisterende perroner. I forbindelse med
opgraderingen af perronerne flyttes enkelte perroner til nye placeringer, dette er tilfældet ved
Pontoppidanstien og Gigantium.
Aalborg Kommune ønsker at erhverve de nødvendige arealer og pålægge 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 (lov nr.
1520 af 27.12.2014).
Berørte ejendomme og anlægsperiode
Ekspropriationens størrelse fremgår af ekspropriationsbeskrivelse med lodsejerfortegnelse samt tilhørende
kortbilag, som er i sagen.
Ekspropriationen berører 1 løbenummer.
Øvrige oplysninger
På åstedsforretningen den 24. juni 2019 blev der redegjort for den planlagte ekspropriation og dennes
nærmere omfang, og det blev forklaret, hvordan de planlagte foranstaltninger vil berøre den omfattede
ejendom.
Der er endnu ikke indgået forlig med lodsejeren om erstatningen for arealafståelse.
Det påhviler herefter Aalborg Kommune at indbringe erstatningsspørgsmålet for Taksationskommissionen.
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 33.540 kr. afholdes af Plus Bus-projektet over projektnr.
2v0106080201.
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Bilag:
Materiale fra landinspektør - Ekspropriationsplan af 21.03.2019
Oversigtskort til BLU - Ekspropriation BRT Busholdeplads
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