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Godkendelse og gennemgang af dagsorden
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Godkendt.
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Punkt 2.

Godkendelse af aktuel status 2018 By- og Landskabsforvaltningen - tillægsbevilling
2018-061944
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at

der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på 500.000 kr. i merudgift i
forbindelse med den ekstraordinære vejrsituation i forsommeren med dertil stor benyttelse af
Havnefronten, Havnebadet og Vestre Fjordpark til følge.

at

der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på 454.000 kr. i merudgift
vedr. Lov- og cirkulæreprogrammet (L&C) for 2018, idet ikke disponerede punkter på L&C tillægges
kassebeholdningen i 2018.

at

der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på 350.000 kr. i merudgift vedr. projekt Forfaldne
Huse i landdistrikter. Bevillingen følger af Byrådets godkendelse på mødet 10. september 2018.
Modsvares af mindreudgift i Sundheds- og Kulturforvaltningen

at

der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på 9.500.000 kr. i mindreudgift og 9.500.000 kr. i
mindreindtægt vedr. projektet Astrupstien som kollektiv trafikkorridor inkl. førerløs bus – netto 0 kr..

at

der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på 2.784.000 kr. i merudgift og 2.784.000 kr. i
merindtægt vedr. Puljeprojekt, supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital - netto 0 kr..

at

der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på 2.500.000 kr. i merudgift og 2.500.000 kr. i
merindtægt vedr. projekt Havnefronten, etape II – netto 0 kr.

at

der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på netto 0 kr. vedr. samling af tre eksisterende
projekter vedr. Budolfi Plads på projekt 2v0074 Algade inkl. Byhaven og Vingårdsgade (Budolfi Plads)
samt overførsel af uforbrugte midler fra Projekt 2v2913 Erstatningsbaner Gug Boldklub

at

der til sektor Veje (anlæg) gives en tillægsbevilling på netto 0 kr. vedr. samling af fire eksisterende
projekter vedr. Åbning af Øster Å på projekt 2v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade.

at

der til sektor AK-arealer (anlæg) gives en tillægsbevilling på -15.425.000 kr. i merindtægt vedr.
finansiering af indskud i Landsbyggefonden til BAB-program (Billige almene boliger).

at

der til sektor AK-arealer (anlæg) gives en tillægsbevilling på netto 0 kr. i forbindelse med udmøntning
af rammereduktion vedr. ekstern konsulentydelser.

at

der til sektor Balanceforskydninger gives en tillægsbevilling på 15.425.000 kr. i merudgift vedr.
finansiering af indskud i Landsbyggefonden til BAB-program (Billige almene boliger).

at

der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på 43.522 kr. i mindreudgift
som By- og Landskabsforvaltningens andel af rammebesparelse vedrørende kopi og printerudgifter.

Det bemærkes, at indstillingen vil medføre en budgetforhøjelse på 910.000 kr. på By- og
Landskabsforvaltningens driftsbudget (netto), en budgetreduktion på anlægsudgifter (brutto) på -3.866.000
kr. og en budgetforhøjelse på anlægsindtægter på -11.209.000 kr. (brutto). I alt en reduktion på anlæg (netto)
på -15.075.000 kr. Endelig indebærer indstillingen en budgetudvidelse på hovedkonto 8,
Balanceforskydninger til finansiering af indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med boligprogrammet for
Billige Almene Boliger (BAB) på 15.425.000 kr.
Beslutning:
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Anbefales.
Sagen tilføjes et yderligere indstillingspunkt med følgende formulering:
- at der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på 43.522 kr. i mindreudgift
som By- og Landskabsforvaltningens andel af rammebesparelse vedrørende kopi og printudgifter.
Sagsbeskrivelsen konsekvensrettes i forlængelse af det yderligere indstillingspunkt.
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Sagsbeskrivelse
Sagen vedrører justering af drifts- og anlægsbudgettet samt budgetramme til støttet byggeri i forlængelse af
Aktuel Status 2018 pr. august måned.
Driftsbudget:
Havnebadet, Vestre Fjordpark og renhold havnefronten
I forlængelse af Budgetforligspartiernes beslutning 11. juni 2018 er der over By- og Landskabsforvaltningens
driftsbudget afholdt ekstraordinære udgifter til åbning af Havnebadet og tiltag vedr. Havnefronten og Vestre
Fjordpark.
Lov- og cirkulæreprogram
På lov- og cirkulæreprogrammet for 2018 er der 4 punkter, der vedrører By- og Landskabsforvaltningen.
Punkt 5, Modernisering af Planloven
Punkt 8, Ændring af lov om ejendomsskatter og ejendomsvurdering (”Indefrysningsordning”)
Punkt 9, Databeskyttelses forordning
Punkt 60, Ændring af taxalov
Det bemærkes, at øvrige punkter på Lov- og cirkulæreprogrammet vedr. By- og Landskabsforvaltningen i
forlængelse af beslutningen i Budgetforligspartierne 20. august 2018 tilgår kassebeholdningen.
Teknisk justering
Teknisk justering af lønbudget ifm. omorganisering netto 0 kr. Der er tale om justering af lønbudget mellem
autoriserede grupperinger ift. myndighed og øvrig administration.
Rammebesparelse vedr. kopi og printudgifter - By- og Landskabsforvaltningens andel ift. myndighed og
øvrig administration.
Anlæg:
1) Tekniske justeringer – netto 0
1.1) Grundsalg ifm. BAB-program (Billige almene boliger)
Indtægt vedr. salg af Gl. Kongevej, Tingstedet i Svenstrup, areal Ved Søerne samt areal ved Toftegårdsvej i
Sulsted overføres til finansiering af indskud i Landsbyggefonden vedr. Billige almene boliger.
1.2) Nettofisering af budget Astrupstien som kollektiv trafikkorridor inkl. førerløs bus
Budgettet ønskes nettofiseret, da tilskuddet fra Landsbyggefonden ikke modtages, da Landsbyggefonden
betaler regninger direkte. Der er ingen ændring i projektets samlede økonomi, netto.
1.3) Bruttofisering af budget Projekt 2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til
Universitetshospital
Budgettet ønskes bruttoficeret. Projektet var budgetlagt netto, men der er nu aftale om forløbet af
medfinansieringen fra Vejdirektoratet. Der er ingen ændring i projektets samlede økonomi, netto i 2018.
1.4) Bruttoficering af Projekt 2v2879 Havnefronten etape II
Budgettet ønskes bruttoficeret, da indtægten til projektet ikke var budgetlagt, men skal bruges på projektet.
Der er ingen ændring i projektets samlede økonomi, netto.
1.5) Samling af 4 projekter vedr. Åbning af Øster Å.
De 4 projekter 2v0039 Åbning af Øster Å, planlægning og kommende etaper, 2v0078 Åbning af Øster Å
gennem Godsbanen, 2v0079 Jyllandsgadekrydset og 2v0100 Åbning af Øster Å gennem Karolinelund
samles af styringsmæssige årsager under 2v0078 som omdøbes til Åbning af Øster Å, Gabriel til
Nyhavnsgade. Der er ingen ændringer i projektets samlede økonomi.
1.6) Samling af 3 projekter vedr. Budolfi Plads.
De 3 projekter 2v0074 Algade, 2v0075 Byhaven øst for Budolfi og 2v0076 Vingårdsgade samles af
styringsmæssige årsager under 2v0074 som omdøbes til Algade inkl. Byhaven og Vingårdsgade (Budolfi
Plads) Der er ingen ændringer i projektets samlede økonomi.
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2) Budolfi Plads
Med indstillingen laves der to budgetjusteringer vedrørende projekterne 2v0031 Budolfi Plads og 2v0074
Algade inkl. Byhaven og Vingårdsgade (Budolfi Plads).

For det første overføres forventningen om ekstern finansiering i forbindelse med pladsprojektet Budolfi Plads
til Nytorv/Nordkraft projektet som en del af en samlet Midtbyplan, hvor det forventes at være muligt at sikre
ekstern medfinansiering i takt med de politiske beslutninger om Midtbyplanen.
For det andet tilføres vejprojektet - 2v0074 Algade inkl. Byhaven og Vingårdsgade (Budolfi Plads) –
1.400.000 kr. Dette sker for at håndtere de økonomiske udfordringer, som blandt andet betydelige
merudgifter til arkæologi medfører. Budgetudvidelsen finansieres af et mindreforbrug på projektet Etablering
af erstatningsbaner Gug Boldklub. Projektet nærmer sig sin afslutning og er en udløber af Egnsplanvej
byggeriet.
Balanceforskydninger (Finansiering):
Indstillingen indebærer at der overføres indtægter fra grundsalg til indskud i Landsbyggefonden (grundkapital
indskud).
Som et led i aftalen om Billige Almene Boliger (BAB) skulle By- og Landskabsforvaltningen sælge arealer til
formålet og indtægten skulle indgå i finansieringen. Med denne Aktuelle Status sker dette på de første
projekter.

Budgetmæssige konsekvenser

DRIFT 2018
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

Sektor: Parker, fritid og kirkegårde
Åbning af Havnebadet og tiltag vedr. Havnefronten og Vestre
Fjordpark ..............................................................................................

500

0

Lov- og cirkulæreprogrammet 2019, pkt. 5, 8, 9 og 60…………..
Teknisk justering af lønbudget (øvrig administration) ...........................
Teknisk justering af lønbudget (myndighed) ........................................
Rammebesparelse vedr. kopi og printudgifter, BLFs andel .................

454
2.000
-2.000
-44

0
0

Ændring i alt - drift 2018 ......................................................................

910

0

Sektor: Myndighed og Administration

ANLÆG 2018
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. Sektor: AK Arealer
Projekt 2b0036 Grundsalg i.fm. BAB-program
Rådighedsbeløb, indtægt ønskes forhøjet med -15.425.000 kr. til -15.425.000 kr.
Årsag: Udskillelse af selvstændige projekter vedr. salg af Tingstedet, areal ved
Toftegårdsvej, areal Gl. Kongevej, og areal Ved søerne.
Anlægssum indtægt: Ønskes forhøjet med 15.425.000 kr. til -15.425.000 kr.
Projekt 2b0039 Reduktion – eksterne konsulentydelser sektor AK-arealer
Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med 150.000 kr. til 0 kr.
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Årsag: Besparelsen skal bæres af de anlægsprojekter hvor der er konteret flest interne
projekteringstimer.
Anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 150.000 kr. til 0 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 150.000 kr. til 0 kr.
Projekt 2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligarealer
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 150.000 kr. til 556.000 kr.
Årsag: Besparelsen findes ved reduceret brug af eksterne konsulenter.
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 150.000 kr. til 2.556.000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 150.000 kr. til 556.000 kr.

-150

Sektor: Veje
Projekt 2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor inkl. førerløs bus
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 9.500.000 kr. til 10.037.000 kr. .................
Rådighedsbeløb, indtægt ønskes reduceret med 9.500.000 kr. til 0 kr...............................
Årsag: Tilskud fra Landsbyggefonden modtages ikke, da Landsbyggefonden betaler
regninger direkte.
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 13.300.000 kr. til 15.500.000 kr.
Anlægssum indtægt: Ønskes reduceret med 13.300.000 kr. til 0 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 9.500.000 kr. til 11.000.000 kr.
Frigivelse anlægssum indtægt: Ønskes reduceret med 9.500.000 kr. til 0 kr.
Projekt 2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til
Universitetshospital
Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med 2.784.000 kr. 9.742.000 kr. ........................
Rådighedsbeløb, indtægt ønskes forhøjet med 2.784.000 kr. -2.784.000 kr. ....................
Årsag: Projektet modtager tilskud fra Vejdirektoratet og skal derfor bruttofiseres
Anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 13.700.000 kr. til 33.700.000 kr.
Anlægssum indtægt: Ønskes forhøjet med 13.700.000 kr. til -13.700.000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift. Ønskes forhøjet med 2.800.000 kr. til 9.800.000 kr.
Frigivelse anlægssum indtægt: Ønskes forhøjet med 2.800.000 kr. til -2.800.000 kr.
Projekt 2v2879 Havnefronten etape II
Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med 2.500.000 kr. til 625.000 kr. ........................
Rådighedsbeløb, indtægt ønskes forhøjet med 2.500.000 kr. -2.500.000 kr. ....................
Årsag: Der er indgået en ikke budgetteret indtægt, der skal anvendes på projektet
Anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 2.500.000 kr. til 285.273.000 kr.
Anlægssum indtægt: Ønskes forhøjet med 2.500.000 kr. til -2.500.000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift. Ønskes forhøjet med 2.500.000 kr. til 625.000 kr.
Frigivelse anlægssum indtægt: Ønskes forhøjet med 2.500.000 kr. til -2.500.000 kr.
Projekt 2v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade
Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med 48.000 kr. til 5.048.000 kr. ..........................
Årsag: Sammenlægning af 4 projekter vedr. Åbning af Øster Å. Projektet omdøbes.
Anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 49.500.000 kr. til 102.500.000 kr.
Anlægssum indtægt: Ønskes forhøjet med 10.000.000 kr. til -26.000.000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 1.000.000 kr. til 6.000.000 kr.
Projekt 2v0039 Åbning af Øster Å, planlægning og kommende etaper
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 48.000 kr. til 0 kr. .....................................
Årsag: Sammenlægning af 4 projekter vedr. Åbning af Øster Å. Samles på 2v0078
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 1.000.000 kr. til 0 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 1.000.000 kr. til 0 kr.
Projekt 2v0079 Jyllandsgadekrydset (Åbning af Øster Å)
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 0 kr. til 0 kr. ..............................................
Årsag: Sammenlægning af 4 projekter vedr. Åbning af Øster Å. Samles på 2v0078
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 16.000.000 kr. til 0 kr.
Anlægssum indtægt: Ønskes reduceret med 3.000.000 kr. til 0 kr.

-9.500
9.500

2.784
-2.784

2.500
-2.500

48

-48

0

Projekt 2v0100 Åbning af Øster Å gennem Karolinelund (Åbning af Øster Å)
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Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 0 kr. til 0 kr. ..............................................
Årsag: Sammenlægning af 4 projekter vedr. Åbning af Øster Å. Samles på 2v0078
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 32.500.000 kr. til 0 kr.
Anlægssum indtægt: Ønskes reduceret med 7.000.000 kr. til 0 kr.
Projekt 2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads
Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med 8.400.000 kr. til 16.300.000 kr. ....................
Årsag: I rådighedsbeløbet indgår en forudsætning om ekstern finansiering, der ikke
realiseres. Flyttes til Nytorv/Nordkraft/Midtbyplan.
Anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 8.400.000 kr. til 25.184.000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 8.400.000 kr. til 16.300.000 kr.

Projekt 2v0077 Nytorv til Nordkraft
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 8.400.000 kr. til -7.400.000 kr. .................
Årsag: Forventet ekstern finansiering til Nytorv/Nordkraft/Midtbyplan i perioden 2019-22.
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 8.400.000 kr. til 17.600.000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 8.400.000 kr. til -7.400.000 kr.
Projekt 2v0074 Algade inkl. byhaven og Vingårdsgade (Budolfi Plads)
Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med 3.400.000 kr. til 11.400.000 kr.
Årsag: Sammenlægning af 3 projekter vedr. Budolfi Plads. Projektet omdøbes. Samtidig
overføres uforbrugte midler fra projekt 2v2913 Erstatningsbaner Gug Boldklub
Anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 11.400.000 kr. til 34.500.000 kr.
Frigivelse anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 3.400.000 kr. til 11.400.000 kr.
Projekt 2v0075 Byhaven øst for Budolfi (Budolfi Plads)
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 2.000.000 kr. til 0 kr. ................................
Årsag: Sammenlægning af 3 projekter vedr. Budolfi Plads. Samles på 2v0074
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 5.000.000 kr. til 0 kr.
Projekt 2v0076 Vingårdsgade (Budolfi Plads)
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 0 kr. til 0 kr. ..............................................
Årsag: Sammenlægning af 3 projekter vedr. Budolfi Plads. Samles på 2v0074
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 5.100.000 kr. til 0 kr.
Projekt 2v2913 Gug Boldklub - erstatningsbaner
Rådighedsbeløb, udgift ønskes reduceret med 1.400.000 kr. til 1.400.000 kr.
Årsag: Mindreforbrug på projektet medgår til finansiering af Budolfi Plads
Anlægssum udgift: Ønskes reduceret med 1.400.000 kr. til 15.637.000 kr.
Projekt 2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter
Rådighedsbeløb, udgift ønskes forhøjet med 350.000 kr. til -5.419.000 kr.
Årsag: Overførsel af ramme fra Sundheds- og Kulturforvaltning til byfornyelse i
landdistrikter jf. Byrådets beslutning 10. september 2018
Anlægssum udgift: Ønskes forhøjet med 350.000 kr. til 9.464.000 kr.

Ændring i alt - anlæg 2018 ...............................................................................................

8.400

-8.400

3.400

-2.000

0

-1.400

350

-15.075

Finansiering, Balanceforskydninger
Grundsalg ifm. BAB-program
Indtægt vedr. salg af Gl. Kongevej, Tingstedet i Svenstrup samt areal ved Toftegårdsvej i
Sulsted mv. overføres til finansiering af indskud i Landsbyggefonden vedr. Billige almene
boliger ..................................................................................................................................

15.425

Ændring i alt - balanceforskydninger 2018 ....................................................................

15.425
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Punkt 3.

Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 31. august 2018 i By- og
Landskabsforvaltningen
2018-026402
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender virksomhedsrapporten
pr. 31. august 2018.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Sagen vedrører den femte økonomiopfølgning på By- og Landskabsforvaltningens område i 2018.
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.
Rapportering for By- og Landskabsforvaltningen bliver fremsendt til By- og Landskabsudvalget hver måned.
Virksomhedsrapporten er opdelt i forvaltningens politikområder/driftsområder og strategier.
På By- og Landskabsudvalgets møde vil virksomhedsrapportens indhold og opbygning blive gennemgået.
Den kommenterede virksomhedsrapport pr. 31. august 2018 forventes behandlet i Magistraten den 1.
oktober og i Byrådet den 8. oktober 2018.
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Møde den 19.09.2018
kl. 08.30

Side 10
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By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Virksomhedsrapport pr. 31. august 2018 i By- og Landskabsforvaltningen
Virksomhedsrapport pr. 31. august 2018 i By- og Landskabsforvaltningen - Bilagshæfte

By- og Landskabsudvalget

Møde den 19.09.2018
kl. 08.30

Side 11
3 afaf341

By- og Landskabsudvalget

Punkt 4.

Godkendelse af kommuneplantillæg 3.030 og Lokalplan 3-6-112, Erhverv og Butikker,
Fiskene 10, City Syd, Skalborg (1. forelæggelse)
2018-031739
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 3.030.
forslag til Lokalplan 3-6-112.
miljørapporten for Lokalplan 3-6-112 og Kommuneplantillæg 3.030.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning:
Anbefales.
Per Clausen kan ikke anbefale pga. de negative konsekvenser for butiksstrukturen i resten af kommunen.
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kl. 08.30
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
I dag er City Syd i kommuneplanen overordnet inddelt i 2 anvendelseskategorier. Det østlige område udgør
selve aflastningsområdet, hvor der kan placeres butikker, mens det vestlige område er udlagt til butikker
med særligt pladskrævende varegrupper. Med kommuneplantillægget ophæves den interne opdeling
således at der gives mulighed for at placere udvalgsvarebutikker i hele området, imens betegnelsen
pladskrævende varer udgår. De tilstødende arealer til lettere erhverv, placeret mellem City Syd og Drastrup,
berøres ikke af nærværende plan.
Lokalplanen opgraderer anvendelsesbestemmelserne og muliggør fremadrettet udvalgsvarer. Øvrige
overordnede eksisterende planbestemmelser og helhedshensyn ifht. City Syd videreføres.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget på møde 22.06.2018 (punkt 6)
Fordebatten var i perioden 26. juni – 24 juli 2018.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget på møde 23. august 2018 (punkt 6)
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget på møde den 6. december 2018 og Byrådet den 14. januar 2019

Link til digitale planer
Lokalplan 3-6-112
Kommuneplantillæg 3.030

By- og Landskabsudvalget

Møde den 19.09.2018
kl. 08.30

Side 13
2 afaf541

By- og Landskabsudvalget
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planerne er at give mulighed for en udvidelse af aflastningsområdet City Syd. City Syd er et
regionalt handelscenter, der skal supplere Aalborg Midtby specielt med store udvalgsvarebutikker.
Afgrænsningen af aflastningsområdet City Syd definerer, hvor der reelt kan placeres butikker.
Baggrunden for ønsket om at udvide aflastningsområdet er, at Aalborg kommune har modtaget en konkret
henvendelse om at placere 2 nye store udvalgsvarebutikker i den tidligere Metrobygning. Da
Metrobygningen ligger uden for afgrænsningen af aflastningsområdet City Syd, må der ikke inden for
gældende plangrundlag placeres udvalgsvarebutikker i bygningen.
Udvidelsen omfatter mere end Metrobygningen, så der samtidig skabes større fleksibilitet og rummelighed i
aflastningsområdet. Hermed skabes mulighed for placering af fremtidige store udvalgsvarebutikker, der
mangler og hører hjemme i området.
I praksis betyder udvidelsen, at aflastningsområdet City Syd vil have samme afgrænsning som kommuneplanramme 3.6.C1, der af mange betragtes som den reelle afgrænsning af handelsområdet.
Den ønskede udvidelse af aflastningsområdet City Syd medfører, at der skal udarbejdes et
kommuneplantillæg for udvidelsen af aflastningsområdet. Samtidig udarbejdes en afgrænset lokalplan
konkret for omdannelse af Metrobygningen.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplanramme 3.6.C1 City Syd ændres ikke i afgrænsningen, men detailhandelsbestemmelserne i
rammen tilrettes, så anvendelsen "Butikker til særlig pladskrævende varegrupper" udgår. Endvidere udgår
det maksimale bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker af rammen og der indarbejdes en bestemmelse om
2
minimumsbutiksstørrelse for udvalgsvarebutikker på 500 m i aflastningsområdet.
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Som følge heraf ændrer kommuneplantillægget retningslinje 7.1.2 City Syd i forhold til max- og
minimumsgrænser for butikker, som beskrevet ovenfor. Endvidere ændres afgrænsningen af
aflastningsområdet så det følger kommuneplanrammens afgrænsning.
Den ændrede afgrænsning konsekvensrettes i retningslinje 7.1.2. Særlig pladskrævende varer, så arealerne
omfattet af dette kommuneplantillæg udgår.
Af den reviderede planlov fra 2017 samt Vejledning om detailhandelsplanlægning fremgår, at kommunerne
skal opfylde en række særlige redegørelseskrav ved planlægning for udlæg og udvidelse af
aflastningsområder. ICP (Institut for Center-Planlægning) har udarbejdet en sådan redegørelse, der
vedlægges som bilag.
Lokalplanens indhold
Formålet med lokalplanen er at sikre, at området fremadrettet ændrer anvendelse fra pladskrævende varer til
udvalgsvarer, som en del af aflastningsområdet City Syd.
Herudover viderefører lokalplanen i store træk gældende planlægning samt opgraderer enkelte
bestemmelser, så som krav til parkering, beskyttelse af grundvand mm.
Den maksimale bebyggelsesprocent for lokalplanområdet er 50. Bygninger må maksimalt opføres i 2 etager
med en maksimal bygningshøjde på 10,5 meter.
For lokalplanområdet som helhed må der etableres 14.000 m² udvalgsvarebutikker. Den maksimale
2
butiksstørrelse fastsættes til 14.000 m² pr. butik, mens den mindste butiksstørrelse fastsættes til 500 m pr.
Bebyggelse inden for lokalplanens område skal gives et harmonisk helhedsindtryk. Det indskærpes, at
facader skal holdes i et neutralt udtryk og ikke må have signalfarver. Indgangspartier er undtaget for denne
bestemmelse.
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Fiskene og vareindlevering fra Krebsen, som tilfældet i dag.
2

Parkeringsnormen fastholdes, dog udløser anvendelsen ”udvalgsvarer” en højere parkeringsnorm pr m end
”særligt pladskrævende varer”.
Eksisterende lokalplan 3-6-107, Boliger, erhverv og butikker, syd for Vægten, City Syd, Skalborg aflyses i sin
helhed, for det område, der er omfattet af denne lokalplan.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og 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 er udarbejdet en samlet miljørapport for kommuneplantillægget og lokalplanen. I
miljørapporten beskrives, hvordan planernes realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planernes
miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljørapporten kan ses sammen med lokalplanen.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 3.030 for udvidelse af aflastningsområdet City Syd
Udkast til Lokalplan 3-6-112, Erhverv og butikker, Fiskene 10, City Syd, Skalborg (med miljøvurdering)
ICP Redegørelse for Udvidelse af City Syd
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Punkt 5.

Godkendelse af lokalplan 1-1-137 John F. Kennedys Plads, Aalborg Midtby (1.
forelæggelse)
2018-020277
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 1-1-137.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.
Beslutning:
Anbefales.
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Møde den 19.09.2018
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By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter John F. Kennedys Plads, der er en central plads og bybusterminal. Pladsens
indretning ændres, så der kan indrettes en BRT-station (Bus Rapid Transit). Vilkårene for den kollektive trafik
og bløde trafikanter kan forbedres. Der indrettes flere forskellige områder til ophold, adskilt af markant
beplantning.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget på møde den 24. januar 2019 og Byrådet den 11. februar 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-1-137
Oversigtskort

Formål og baggrund
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Formålet med lokalplanen er således at skabe grundlaget for at indrette John F. Kennedys Plads til en
velfungerende central plads i Aalborg, der rummer gode vilkår for pendlere med den kollektive trafik samt for
fodgængere og cyklister. Pladsen skal også fungere som en attraktiv ramme om bylivet.
Lokalplanens indhold
Med denne lokalplan ændres der på prioriteringen af trafikken på John F. Kennedys Plads for at skabe bedre
mobilitet og byrum. Fodgængere, cyklister og grøn mobilitet i form af kollektiv trafik skal prioriteres højere
end biltrafikken på pladsen.
Med den kommende BRT ændres pladsens inddeling markant. BRT-tracéet kommer til at forløbe tværs
henover pladsen, og erstatter den eksisterende vejforbindelse mellem Boulevarden og Prinsensgade.
Trafikstrukturen ændres, således at pladsen i fremtiden deles op af vejene på en ny måde.
Der bliver tre større sammenhængende flader mellem vejarealerne, der kan benyttes af bløde trafikanter og
indrettes med cykelparkering, beplantning og opholdsmuligheder. Desuden gives der mulighed for at
bygningerne syd for banegårdsbygningen kan fjernes for at styrke den visuelle forbindelse til Kildeparken.
Den kollektive trafik kan afvikles mere effektivt og overskueligt end det hidtil har været muligt. De bløde
trafikanters fremkommelighed prioriteres på fladerne mellem vejene. Mange cyklister parkerer i længere tid
for at fortsætte deres rejse med kollektiv trafik, og planen rummer derfor mulighed for at der på sigt kan
etableres cykelparkering under terræn eller i et tårn. Bilparkering og afsætning samles nord for
banegårdsbygningen, mens cykelparkeringen får en mere central placering foran og syd for
banegårdsbygningen.
Der ændres ikke på hvad den fredede banegårdsbygning kan benyttes til – eksempelvis kontorer, butikker
og service. Tilbygningerne syd for banegårdsbygningen kan nedrives for at fritlægge den fredede bygning.
Ude på selve pladsen kan der etableres en samlende perronoverdækning til BRT, og som en del heraf en
mindre bygning til kiosk eller lignende. Planen indeholder en idé til et fremtidigt hotel eller lignende syd for
pladsen, men giver ikke byggeret til denne.
På pladsens flader udlægges flere forskellige opholdsområder, der indrettes med beplantning.
Beplantningen vil være et miks af opstammede træer, mindre flerstammede træer og evt. opstammede
buske, mens bunden vil være frodig med græs, staudegræsser eller grønne stauder. Pladsen vil fremstå
som et sammenhængende byrum med markant beplantning.
Ophævelse af lokalplaner
Lokalplanområdet er omfattet af dele af Lokalplan 09-048 Biografcenter, hotel m.m. ved
Prinsensgade/Vesterbro, Aalborg Midtby og Lokalplan 10-068 Erhverv mm. Prinsensgade, Aalborg Midtby.
Disse lokalplaner ophæves for de områder, der er omfattet af lokalplan 1-1-137 i forbindelse med den
endelige godkendelse.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
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 eller trafikken. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses
sammen med den digitale lokalplan.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Udkast til Lokalplan 1-1-137 John F. Kennedys Plads, Aalborg Midtby
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Punkt 6.

Godkendelse af Lokalplan 3-6-113 Undervisning og erhverv, Omdannelse af Coops
administrationsbygning, Skalborg (1. forelæggelse)
2018-051717
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 3-6-113.
at der ikke skal laves en miljørapport.
at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et areal på godt 1,9 ha. langs Hobrovej. Området er bebygget med én stor
kontorbygning, Coops administrationsbygning. Lokalplanen muliggør, at bygningen fremover kan anvendes
til undervisningsformål og/eller butikker med særligt pladskrævende varegrupper.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget på møde den 22. november 2018 og Byrådet den 10. december 2018.

Link til digitale planer
Lokalplan 3-6-113
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med lokalplanen er at muliggøre, at Coops administrationsbygning kan anvendes til
undervisningsformål. Planen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske fra ejer, der ønsker at udnytte
ejendommen til aftenskole/voksenundervisning. Lokalplanen muliggør ligeledes butikker til særligt
pladskrævende varegrupper, da der pt. drives en butik med møbelsalg fra ejendommen. Anvendelsen er i
overensstemmelse med byudviklingsplanen for Skalborg, der blandt andet udlægger lokalplanområdet til
undervisning og til butikker med pladskrævende varegrupper. I byudviklingsplanen er City Syd, hvor der kan
være udvalgsvarebutikker, omkranset af arealer til butikker med særligt pladskrævende varegrupper.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at anvende Coops administrationsbygning til undervisning, butikker med
særligt pladskrævende varegrupper, mindre butikker til salg af egne produkter samt engroshandel.
Lokalplanområdet ligger ud til Hobrovej lige over for City Syd. Lokalplanen stiller krav om grønne forarealer
langs Hobrovej. Den eksisterende række af træer mellem bygningen og Hobrovej udpeges i tråd hermed
som bevaringsværdige.
Lokalplanområdet har vejadgang fra Hobrovej. Trafikberegninger viser, at den ændrede anvendelse ikke
giver anledning til øget trafik. Trafikafviklingen i krydset er udfordret i eftermiddagstimerne både i den
nuværende og fremtidige situation.
Lokalplanen sikrer, at der foretages tilpasninger af bygningen, således at grænseværdier for støj overholdes
ved undervisning. Der etableres endvidere støjdæmpning, så der kan indrettes et udendørs opholdsareal
mellem administrationsbygningen og lagerbygningen mod øst.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 05-003 Ny Dallvej mv, der udlægger området til erhverv i form af
engroshandel, lagervirksomhed, kontorvirksomhed samt lettere industri- og værkstedvirksomhed. Denne
lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 3-6-113 i forbindelse med den endelige
godkendelse.
Miljøvurdering af planer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.
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
Gennemførelsen af lokalplanen skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen.
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Bilag:
Udkast til Lokalplan 3-6-113 Undervisning og erhverv, Omdannelse af Coops administrationsbygning, Skalborg

By- og Landskabsudvalget

Møde den 19.09.2018
kl. 08.30

Side 24
4 afaf441

By- og Landskabsudvalget

Punkt 7.

Godkendelse af fordebat. Nyt erhvervsområde ved Humlebakken og Langagervej
2016-069496
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af
ovennævnte fordebat på 2 uger.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Oversigtskort

Formål
Aalborg Kommune har løbende modtaget forespørgsler om muligheden for at planlægge for
detailhandel, på arealet beliggende på hjørnet mellem Humlebakken og Langagervej. På den baggrund
igangsættes nu planlægning for et nyt erhvervsområde, med mulighed for særlig pladskrævende
varegrupper. Det hvid-stiplet areal på kortet er området der ønskes ny planlægning for.
I følge en detailhandelsanalyse fra 2017, udarbejdet af ICP (institut for Center-Planlægning) for Aalborg
Kommune, vurderes det, at arealet kan anvendes til detailhandel med særlig pladskrævende
varegrupper. Anvendelsen vurderes ikke at have større betydning for detailhandlen i området. Særlig
pladskrævende varegrupper omfatter f.eks. motorkørertøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter,
havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten og betonvarer og møbler (listen er ikke
udtømmende).
I forbindelse med planlægningen for området, vil der blive taget særlig hensyn til indsigten til Nørre
Tranders kirke, der ligger ca. 340 m fra området. På baggrund af en dialog med Aalborg Stift er det
aftalt at indsigten til kirken, skal sikres ved at begrænse bygningshøjden til 8,5 m og yderligere skal
planen have fokus på tagbeklædning, teknik, ventilationsanlæg og skiltning.
Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
Aalborg Kommune lægger særlig vægt på disse emner i den videre planlægning
- Bebyggelsens placering, skala og udseende.
- Bebyggelsens indpasning i landskabet, b.la. i forhold til Nørre Tranders kirke.
- Kirkebeskyttelses zone
- Trafikale forhold
For at kunne udarbejde en ny lokalplan for det pågældende areal, skal der udarbejdes et
kommuneplantillæg (nr. 4.10.H1). Der gennemføres derfor en fordebat, hvor alle har mulighed for at
komme med ideer, synspunkter og forslag til brug for det videre planarbejde.
Brevet ”Deltag i debatten” vil efter By- og Landskabsudvalgets godkendelse, blive offentliggjort i
perioden fra 20. september 2018 til 4. oktober 2018, som led i debatfasen.
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Bilag:
Fordebat til kommuneplantillæg, nyt erhvervsområde ved Humlebakken og Langervej, Aalborg Øst.
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Punkt 8.

Godkendelse af ´Liv i Centrum´, Strategi - udvikling af Aalborg Midtby 2025
2018-060931
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
´Liv i Centrum´, Strategi - udvikling af Aalborg Midtby 2025 og
at der arbejdes videre med planlægningen og omdannelsen af strækningen Nytorv til Nordkraft
samt etablering af BRT (Bus Rapid Transit), med den forudsætning, at der ikke længere skal køre
bybusser på strækningen Nytorv/Østerbro (fra Østerågade til Løkkegade) og på strækningen
Østerågade, Ved Stranden og Borgergade (med undtagelse af eksisterende bybuslinje 1).
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsudvalget godkendte den 7. september 2017, pkt. 7, en række anbefalinger til at arbejde
videre med en visions- og udviklingsstrategi for Aalborg Midtby.
´Liv i Centrum´, Strategi - udvikling af Aalborg Midtby 2025, er det færdige produkt, der kommer til at danne
rammen for den fortsatte udvikling af byens rum og en senere revision af kommuneplanen for Midtbyen.
Som bilag til ´Liv i Centrum´, Strategi – udvikling af Aalborg Midtby, vedlægges et Budgetkatalog.
Budgetkataloget skal fungere som et dynamisk dokument, der løbende beskriver projekter og indsatser i
Midtbyen, som en del af udmøntningen af strategien frem mod 2025, og vil bl.a. danne baggrund for de
årlige kommunale budgetdrøftelser og prioriteringer, der vedrører Midtbyen.
Bybusser i Midtbyen
To af målsætningerne i strategien er ”Mere liv i byens rum” og ”Bæredygtig mobilitet”. Der er i Midtbyen
fokus på at skabe bedre sammenhæng og flow mellem byens kommercielle strøg og samtidig opprioritere
den kollektive trafik og de bløde trafikanter, for at kunne skabe de bedste forudsætninger for en levende
Midtby, med gode rammer for både handel, kultur, oplevelser og en effektiv mobilitet.
Der etableres i løbet af de næste år et højklasset BRT- system, der opgraderer den kollektive trafik med bl.a.
stationer ved John F. Kennedys Plads og Østerågade (lige syd for Nytorv) og ud for Jomfru Ane Gade.
Samtidig er strækningen Nytorv til Nordkraft under planlægning og omdannelse og er et vigtigt projekt i
udmøntningen af strategien for Midtbyen.
For at kunne skabe de bedste forudsætninger for at omdanne strækningen fra Nytorv til Nordkraft og skabe
en optimal fremkommelighed for BRT på strækningen Boulevarden, Østerågade, Ved Stranden og
Borgergade er der sideløbende med udarbejdelsen af strategien for Midtbyen, udarbejdet en rapport om
”Bybusser i Midtbyen”- potentialer og udfordringer ved busomlægninger”. Rapporten er en opsamling af en
række undersøgelser foretaget i forbindelse med planlægningen af BRT, og dens mål har været at
undersøge, hvordan det kan muliggøres, at der ikke længere skal køre bybusser på ovenstående
strækninger. Den tager højde for både trafikale og byrumsmæssige konsekvenser og muligheder. Rapporten
er udarbejdet af Via Trafik og Cobe Arkitekter.
Nedenstående er en gengivelse af rapportens hovedkonklusioner:
”Det vurderes, at det med etableringen af +BUS-linjen er muligt at flytte bybusserne fra både Østerågade og
Nytorv, uden at det vil gå mærkbart ud over den kollektive trafiks betjening af Midtbyen.”
”Nyhavnsgade, Danmarksgade og Jyllandsgade er alle alternativer for de nuværende buslinjer ad Nytorv
mellem Aalborg Station og Østerbro (buslinje 11 og 14). Alternativerne har hver især fordele og ulemper,
men trafikalt er de alle mulige alternativer.
Baseret på de trafikale analyser vurderes Danmarksgadealternativet, som det mest fordelagtige alternativ til
de nuværende buslinjer via Nytorv. Rejsetiden i alternativet er kortere end i dagens situation og
betjeningsoplandet næsten det samme, dog med færre direkte forbindelser til de centrale dele af Midtbyen.”
”Vingårdsgade og Prinsensgade er alternativer for de nuværende bybuslinjer ad Østerågade og Boulevarden
mellem Limfjordsbroen og Aalborg Station (buslinje 12 og 13). Alternativerne minder trafikalt om hinanden,
og adskiller sig stort set kun på placeringen af stoppestedet i Vingårdsgade/ Prinsensgade samt de
nødvendige anlægsmæssige tiltag for at kunne realisere projekterne. Som alternativ til bybussernes kørsel i
Østerågade vurderes Vingårdsgade-alternativet mest attraktivt pga. stoppestedets tættere placering på de
centrale dele af Midtbyen samt gadens dedikerede anvendelse for fodgængere og kollektiv trafik”.
En konsekvens af ovenstående ændringer i bybuslinjerne er, at antallet af busser på Vesterbro vil stige. I alt
vil yderligere 12 busser i timen pr. retning i myldretiden køre ad Vesterbro. Omregnet til almindelig
personbiltrafik svarer det pladsmæssigt til ca. 20 biler. Timetrafikken i den mest belastede retning er i dag på
1.400 biler pr. time. Den øgede trafikbelastning på Vesterbro vil altså være marginal, og når busserne
tilligemed holder i buslommer, er det også muligt for bilisterne at overhale busserne. Der er behov for, at op
til 4 busser skal kunne holde samtidigt på Vesterbro i hver retning.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 19.09.2018
kl. 08.30

Side 30
2 afaf641

By- og Landskabsudvalget
Den endelige beslutning om, hvilke af ovenstående alternative linjeføringer, der skal anvendes til bybusserne
i Midtbyen, tages først i forbindelse med en ny kollektiv trafikplan. Beslutningen vil dog ikke kunne pege på
at bybusserne skal køre ad Nytorv eller Østerågade, Ved Stranden og Borgergade (med undtagelse af
eksisterende bybuslinje 1), da der med vedtagelse af denne indstilling, arbejdes videre med en
planlægningsforudsætning om, at de ikke længere kører på de nævnte strækninger. Der vil allerede i 2019, i
perioden, hvor der foretages ledningsomlægninger på Nytorv og anlæg af BRT (Bus Rapid Transit), være
behov for midlertidige alternative linjeføringer.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning godkendt af By- og Landskabsudvalget på mødet den 20. april 2017 (punkt 13).
Fordebatten var i perioden den 24. april - 27. juni 2018.
Opsamling på fordebat i By- og Landskabsudvalget på mødet den 7. september 2017 (punkt 7).
Forventet endelig vedtagelse af ’Liv i Centrum’ Strategi - udvikling af Aalborg Midtby 2025:
Byrådets møde den 8.oktober
Forventet udarbejdelse og vedtagelse af efterfølgende kommuneplantillæg
Kommuneplanen forventes udarbejdet og behandlet i 2019 – 2020.
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Oversigtskort

Formål og baggrund
Aalborg Midtby er i vækst. Midtbyen består ikke længere kun af det traditionelle handelscentrum, men
omfatter mange nye større byomdannelsesområder med boliger, uddannelsescampus samt rekreative og
kulturelle funktioner. Midtbyen er under konstant forandring, og for at sikre, at byens udvikling sker
hensigtsmæssigt, er der behov for at få bundet det hele sammen i en ny fælles fremtidsvision.
Aalborg er hovedstad i Nordjylland og udpeget som regional kultur-, handels- og oplevelsesby, og Midtbyen
spiller en vigtig rolle for Aalborg som eksponent for denne udvikling.
Flere bynære områder som Østre Havn, Godsbanen, Budolfi Plads og den tidligere Spritfabrik er allerede
godt på vej til at blive omdannet og flere områder er i støbeskeen: Sygehus Nord/Gåsepigen og Hjulmagerkvarteret. Der vil således ske en fortætning af Aalborg Midtby med nye beboere, nye erhverv, uddannelsesog servicefunktioner. De vil komme til præge forandringen af Midtbyen, og det er vigtigt at have fokus på at
udvikle Midtbyen som et godt bosætningssted.
Detailhandlen er et fokusområde i Aalborg Kommunes arbejde med erhvervsudvikling og er af stor betydning
for Midtbyens attraktion. Det er derfor vigtigt at skabe optimale fysiske rammer i byens rum, der kan styrke
detailhandelen, men også byens øvrige tilbud inden for kultur, uddannelse, restauranter mv. Samtidig er det
et ønske fra og et stigende antal brugere og besøgende i Midtbyen, at der skabes flere grønne byrum til
rekreation, leg og ophold.
Det hele stiller krav til mobiliteten. Der skal være god tilgængelighed til Midtbyen, internt i byen og til
Midtbyens nye bykvarterer, så det bliver muligt at komme rundt på en bæredygtig og oplevelsesrig måde.
Med etablering af den kommende BRT-linje vil der de kommende år ske store trafikale forandringer i
Midtbyen. Der er derfor et behov for at gentænke byens mobilitet og samtidig skabe nye rammer for et
attraktivt bymiljø med nye byrum bl.a. med en omdannelse af John F. Kennedys Plads, Østerågade og
strækningen Nytorv til Nordkraft.
En ny Midtbystrategi skal være med til at skabe en ny fortælling om Aalborg Midtby og skal samtidig
koordinere og samle de indsatser og projekter, der tilsammen skal være med til at skabe en positiv
forandringsproces.
Der sættes fokus på, at Midtbyen først og fremmest er for mennesker. Derfor har planen fået navnet ”Liv i
Centrum”.
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Strategien er samtidig en konkretisering af Fysisk Vision 2025, kommuneplanens hovedstruktur, der danner
rammen for arbejdet med ”Aalborg som den attraktive storby”. Her er visionen, at Aalborg skal udvikles som
”The tough little big city” med international storbypuls.
Strategiens indhold
Strategien omfatter et geografisk område af Midtbyen, der mod nord afgrænses af Limfjorden, mod øst af
Karolinelundsvej/Sønderbro, mod syd af Østre Allé og mod vest af jernbanen. Det omfatter således kun en
del af det område, der i dag udgør Midtbyen i kommuneplanen.
Strategien introduceres med et fremtidsbillede af en Midtby i forandring frem mod år 2025.
Strategien indeholder 5 overordnede målsætninger:


Mere by- og bokvalitet
Midtbyen skal fortættes med omtanke og kvalitet, så det bliver et godt sted både at bo, arbejde og
besøge. En øget bosætning, og fortætning af funktioner, er en væsentlig forudsætning for at skabe
mere liv i centrum.



Mere liv i byens rum
Midtbyens mangfoldighed af oplevelser skal i højere grad udfoldes i byens rum, og de rumlige
oplevelser og sammenhænge skal være med til at sikre en levende Midtby med plads til alle



Mere natur i byen
Aalborg Midtby skal være mere grøn og blå. Naturen i byen skal være synlig, mangfoldig og let
tilgængelig og bidrage til at skabe attraktive byrum både rumligt, oplevelsesmæssigt og klimatisk



Forskellige bykvarterer
Der skal skabes stærke identiteter i de enkelte bykvarterer, som kan være med til at styrke Midtbyen
som helhed og styrke ejerskabsforholdet og samlingskraften i de lokale bykvarterer



Bæredygtig mobilitet
Aalborg Midtby skal være en sund og bæredygtig bydel, hvor fodgængere og cyklister prioriteres og
den kollektive transport fremmes.

De udvalgte temaer er vurderet som væsentlige i forhold til Midtbyens udvikling og behandles i strategien
som adskilte målsætninger. Det er dog synergien og sammenhængen mellem dem, der skal danne
grundlaget for fremtidige prioriteringer og beslutninger i forhold til Midtbyens udvikling og omdannelsen af
byens rum.
Økonomi
´Liv i Centrum´- Strategi – udvikling af Aalborg Midtby 2025, vil sammen med ´Budgetkatalog, udvikling af
Aalborg Midtby 2019 – 2025´ danne grundlaget for den kommunale budgetlægning, der vedrører projekter
og indsatser i Aalborg Midtby.
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Bilag:
´Liv i Centrum´, Strategi - udvikling af Aalborg Midtby 2025
´Liv i Centrum´, Budgetkatalog, Bilag til: Strategi - udvikling af Aalborg Midtby 2025
Bybusser i Midtbyen, potentialer og udfordringer ved busomlægninger, Juni 2018
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Punkt 9.

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning:
Sdr. Tranders Vej.
Gl. Gugvej.
Løvvangen, status på projekt.
Algade.
Rolighedsvej.
Fremtidens parkering.
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Punkt 10.

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning:
Intet.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Punkt 11.

Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning:
Kirkegårdskontoret.
Naturkanon.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Punkt 12.

Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning:
Intet.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Punkt 13.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Nørrekær Enge.
BRT.
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Punkt 14.

Eventuelt
Beslutning:
Bjørneklo.
Erhvervsgrunde, Vodskov.
Helle Frederiksen var fraværende.
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Punkt 15.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
Helle Frederiksen var fraværende.
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