By- og Landskabsudvalget

Punkt 8.

Godkendelse af udvidelse af miljøzonen
2020-006623
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at en udvidelse af den nuværende
miljøzone i Aalborg sendes i offentlig høring.
Beslutning:
Udgik.
Helle Frederiksen var fraværende.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 16.09.2020
kl. 08.30

Side 1 af 4

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
I december 2006 blev der vedtaget national lovgivning om muligheden for etablering af Miljøzoner og der
blev i 2008/2009 oprettet zoner i København, Frederiksberg, Århus, Odense og Aalborg. Med denne
indstilling foreslås det at udvide miljøzonen i Aalborg til også at omfatte centrale dele af Nørresundby. Der er
mulighed for at udvide zonen mod nord uden større industri inkluderes i zonen.
Ud over at udvide miljøzonen er der også mulighed for at nedlægge den eksisterende transitrute gennem
zonen. Der er i dag transitrute langs Strandvejen og Vesterbro frem til Limfjordsbroen. I sagsbeskrivelsen
fremlægges 2 alternativer, hvor transitruten hhv. nedlægges og består. I begge forslag foreslås det dog, at
transitruten på Strandvejen udgår, da der er alternativ rute.
Den 1. juli 2020 trådte skærpede krav i den eksisterende miljøzone i kraft (for mere info se
www.miljoezoner.dk).
Formål
Aalborg Kommunes Mobilitetshandlingsplan ”Mobilitet 2040” har som overordnet vision at skabe bæredygtig
mobilitet. Helt konkret er der en målsætning om at fremme bæredygtig godstransport. At udvide Miljøzonen
samt at nedlægge transitruten vil skubbe til den grønne omstilling af køretøjerne, da der vil være et større
område, de ikke længere vil have adgang til uden at leve op til kravene fra miljøzonen.
Det er et mål i ”Mobilitet 2040” at få flere til at gå og cykle bl.a. med et sundhedsmål for øje. Miljøzonen
bidrager til at forbedre lokalmiljøet, idet der udledes færre partikler inden for zonen, hvilket vil skabe bedre
vilkår for cyklister og fodgængere. Med en udvidelse af zonen vil dette forbedrede lokalmiljø gavne flere af
kommunens borgere, både de der bor og færdes i zonen.
I forbindelse med By- og Landskabsudvalgets drøftelse af rammerne for arbejdet med grøn omstilling og
klimaindsats i By- og Landskabsforvaltningen på mødet d. 20. maj 2020 (pkt. 11) blev udvalget præsenteret
for, hvordan forvaltningen ønsker at følge en tostrenget strategi for at bidrage til den grønne omstilling på
mobilitetsområdet.
1. Så stor en andel af transporten som mulig omstilles til aktiv mobilitet (ex. cykel og gang), kollektiv
transport (ex. bus, tog og samkørsel) eller 0-transport (ex. hjemmearbejde). Tiltag der også vil
fremme sundhed, byliv og en grøn by, som er behagelig at færdes i.
2. Den motordrevne mobilitet omstilles til alternative emissionsfrie drivmidler. Kommunen vil udarbejde
en ”Strategi for alternative drivmidler” for at komme nærmere ind på kommunens rolle samt typer af
drivmiddel.
En udvidelse af miljøzonen samt nedlæggelse af transitruten vil påvirke begge strenge for grøn omstilling.
Udvidelse af zonen
Det foreslås, at Miljøzonen udvides til også at dække det centrale Nørresundby indkredset af
Østergade/Hjørringvej samt Forbindelsesvejen/Viaduktvej (se kort).
Forslag uden transitrute giver den største miljømæssige gevinst for midtbyen. Forslag med transitrute giver
en mindre miljømæssig effekt, i stedet tilgodeses alle trafikanter i forbindelse med hændelser i
Limfjordstunnelen. De to forslag er nærmere beskrevet herunder. I begge forslag foreslås transitruten på
Strandvejen at udgå.
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Forslag hvor transitruten nedlægges
Det vil fortsat være muligt at køre rundt i kanten af miljøzonen på ringvejene. Ligesom det i dag er muligt at
køre langs Dannebrogsgade og videre ad Kong Chr. Allé og Østre Allé, så vil det i Nørresundby være muligt
at køre ad Viaduktvej videre ad Forbindelsesvejen og dreje ind mod byen ad Hjørringvej og Østergade.
I forbindelse med udvidelsen nedlægges den tidligere transitrute ad Vesterbro og Strandvejen vest for
Limfjordsbroen. Dette er med til at sikre et bedre lokalmiljø langs de to gader, hvor særligt Vesterbro også
betjener mange fodgængere og cyklister, der vil få glæde af et bedre lokalmiljø.
Trafik med køretøjer, der ikke lever op til miljøzonen, vil med nedlæggelsen af transitruten skulle benytte
tunnelen. Tunnelen er ofte ramt af hændelser, der gør, at trafikken i nord- eller sydgående retning er lukket i
kortere perioder, mens der f.eks. ryddes op efter en trafikulykke. Der kan konkret stilles to scenarier op:
- Scenarie 1: Tunnelen er lukket i en eller begge retninger og politiet anviser trafikanter til at benytte
Limfjordsbroen i stedet.
- Scenarie 2: Tunnelen er lukket i en eller begge retninger og politiet laver ikke særlige anvisninger.
I scenarie 1 gælder politiets anvisninger fremfor færdselstavler, hvilket betyder, at alle trafikanter må køre
gennem byen og over Limfjordsbroen uagtet om deres køretøj lever op til kravene i miljøzonen eller ej. Dette
gælder udelukkende, hvis det specifikt er politiet der omdirigerer trafikken og ikke hvis det er henvisning via
trafikradio, apps eller lignende.
I scenarie 2 må trafikanter, hvis køretøj ikke tillades i miljøzonen, vente på at tunnelen igen er åben.
Nedlæggelse af transitruten vil derudover få betydning for de særtransporter, der ikke tillades gennem
tunnelen. En række af disse særtransporter er allerede undtaget bestemmelserne for miljøzonen, men nogle
vil skulle søge dispensation ved Miljøstyrelsen, hvis deres køretøj ikke lever op til kravene i miljøzonen.
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Forslag hvor transitruten består
Det vil fortsat være muligt at køre rundt i kanten af miljøzonen. Ligesom det i dag er muligt at køre langs
Dannebrogsgade og videre ad Kong Chr. Alle og Østre Alle, så vil det i Nørresundby være muligt at køre ad
Viaduktvej videre ad Forbindelsesvejen og dreje ind mod byen ad Hjørringvej og Østergade.
I forbindelse med udvidelsen forlænges den nuværende transitrute ad Vesterbro til at fortsætte over
Limfjordsbroen og videre ad Østerbrogade, hvorefter det vil være muligt at fortsætte langs kanten af
miljøzonen på Østergade/Hjørringvej. Transitruten ad Strandvejen nedlægges, idet der alternativt kan køres
ad Dannebrogsgade og Kong Chr. Alle.
Økonomi
Der er lavet et samlet budgetindspil til både udvidelse og skærpelse af miljøzonen på 250.000 kr. Udgifterne
til udvidelsen skal dække kommunikation og nye skilte.
Tidsplan
 September 2020: By- og Landskabsudvalget behandler sagen.
 Oktober 2020: Byrådet behandler sagen.
 Oktober/November 2020: Forslag kan sendes i offentlig høring min. 4 uger.
 Januar 2021: By- og Landskabsudvalget behandler sagen endeligt.
 Februar 2021 Byrådet behandler sagen endeligt.
 Februar/Marts 2021: Beslutning kan offentliggøres.
 April/Maj 2022: En udvidelse kan træde i kraft.
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