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Punkt 1.

Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
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Punkt 2.

Orientering om regnskab 2019 på By- og Landskabsforvaltningens område
2020-012546
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering regnskab for 2019
på By- og Landskabsforvaltningens område.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
I denne sag fremsendes det samlede årsregnskab 2019 for By- og Landskabsforvaltningen til By- og
Landskabsudvalgets orientering.
Regnskabsresultatet på drift og anlæg er nærmere beskrevet i regnskabsdokumentet, der er vedlagt som
bilag. I bilaget redegøres - på sektorniveau - kortfattet for regnskabsresultatet, de væsentligste ændringer af
de økonomiske rammer samt mål og resultater for 2019.
Samlet viser regnskabet for 2019 følgende:
 Mindre forbrug på drift på 16,9 mio. kr.
 Mindre forbrug på 144,2 mio. kr. på den samlede anlægsramme på 386,9 mio. kr. i det korrigerede
budget.
 Mindre indtægter på anlæg på 97,7 mio. kr.
Driftsresultat
De væsentligste økonomiske resultater kan sammenfattes i følgende tabel:
Sektor (i mio. kr.), netto

Oprindeligt
budget 2019

Korrigeret
budget 2019

-3,3
24,8
120,6
94,7
-1,0
-0,5
108,7
344,0

AK-Arealer
Byfornyelse og boligbyggeri
Parker, fritid og kirkegårde
Veje
Parkeringskontrol Nord
Entreprenør
Myndighed og Administration
Drift i alt

Regnskab
2019

-3,3
26,8
124,3
101,4
4,6
-0,4
111,1
364,5

Afvigelse
- = Mindreforbrug
+ = Merforbrug

-2,6
22,3
111,3
106,5
-5,7
-0,4
116,2
347,6

0,7
-4,5
-13,0
5,1
-10,3
-0,0
5,1
-16,9

Der er i 2019 givet tillægsbevillinger på 20,5 mio. kr. (netto) på drift.

Anlægsresultat
Det samlede anlægsresultat fremgår af nedenstående tabel:
Sektor (i mio. kr.)

Udgifter
Korrigeret
budget
2019

AK-Arealer

Indtægter

Regnsk Afvigels
ab 2019
e

Korrigeret
budget
2019

Netto

Regnska
b 2019

Afvigels
e

Afvigelse
-=
Mindreforbrug/meri
ndtægt
+ = Merforbrug/
mindreindtægt

43,8

29,4

-14,4

-176,6

-120,9

55,6

41,3

Veje

343,1

213,3

-129,8

-87,5

-45,4

42,1

-87,7

Anlæg i alt

386,9

242,7

-144,2

-264,1

-166,3

97,7

-46,4

Der er i 2019 givet tillægsbevillinger på 60,4 mio. kr. i merudgifter og 49,2 mio. kr. i merindtægter til
anlægsbudgettet. Tillægsbevillingerne er primært knyttet til overførsler fra 2018 til 2019.
Der vedlægges bilag, der efter By- og Landskabsudvalgets møde den 2. april 2020 videresendes – med
eventuelle ændringer - til det endelige regnskab til Magistratens og Byrådets behandling.
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Bilag:
Bilag 1 Regnskabsdokument BLF 2019
Bilag 2 Øvrige regnskabsdokumenter BLF 2019
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Punkt 3.

Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2019
2020-012542
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber i henhold til
reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Social- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber omfatter:
”Beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt
anlægsregnskab. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det
pågældende anlægsarbejde er afsluttet.”
Ovennævnte regel gælder, uanset om anlægsarbejdet er ét- eller flerårige.
For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også
er forudsat i Social- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et
særskilt dagsordenspunkt.
I efterfølgende skema viser kolonnen O/K/M, om beløbet er overført (O) eller tilført kassebeholdningen. (K).
(M) vedrører forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen.
Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende:
1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

O/K/
M

Projekt 2b2710 Langholt, Kidholm

U
I

6.434
-6.356

7.478
-6.709

-1.044
353

O
O

01.99
01.99

12.19
12.19

Projekt 2b2733 Rammebeløb,
byudviklingsomr. (Stigsborgkvarteret)

U

45.896
-78.185

49.638
-68.185

-3.742
-10.000

O
O

01.03
01.03

12.19
12.19

Projekt 2b2767 Godthåb,
Sportsvænget

U
I

5.471
-14.406

5.599
-15.094

-128
688

K
K

01.08
01.08

12.19
12.19

Projekt 2b2820 Hals Nord, Søhesten

U
I

6.098
-8.688

6.110
-8.688

-12
0

K
K

01.07
01.07

12.19
12.19

U
I

5.000
-49.079

3.927
-36.039

1.073
-13.040

O
O

01.19
01.19

12.19
12.19

U

3.000

2.910

90

K

01.18

12.19

Påbegyndt

Afsluttet

By- og Landskabsforvaltningen
Sektor: AaK-Arealer
00.22.02 Boligformål

00.22.05 Ubestemte formål
Projekt 2b0004, Salg af grunde m.v.,
ubestemte formål

Sektor: Veje
00.28.20 Grønne områder og
Naturpladser
Projekt 2v0068 Legepladser i centrum
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg
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1.000 kr.

U/I

Anlægsbevilling

Forbrug

Afvigelse

U

7.500

7.527

-27

K

01.14

12.19

U

4.700

4.718

-18

K

01.18

12.19

Projekt 2v0010 Åbning af Øster Å
ved Musikkens Hus

U

8.499

6.284

2.215

O

01.15

12.19

Projekt 2v0031 Planlægning og
realisering af Budolfi Plads

U
U
I

40.047
-15.000
-34.100

29.171
0
-38.222

10.876
-15.000
4.122

K
K
K

01.15
01.15
01.15

12.19
12.19
12.19

Projekt 2v0033 Aalborg som cykelby

U
I

7.000
0

5.584
-253

1.416
253

O
O

01.15
01.15

12.19
12.19

Projekt 2v0036 Nørregade som
gågade

U

9.075

8.410

665

K

01.15

12.19

Projekt 2v0062 Puljeprojekt,
cykelparkering ved kollektive
knudepunkter i Aalborg Midtby

U
I

2.562
0

4.545
-1.868

-1.983
1.868

K
K

01.15
01.15

12.19
12.19

Projekt 2v2717, Opfølgning på
trafiksikkerhedsplanen

U
I

7.228
0

10.163
-13

-2.935
13

O
O

01.19
01.19

12.19
12.19

Projekt 2v2908 Uddybning af
Honnørkajen

U

622

4.817

-4.195

O/K

01.15

12.19

Projekt 2v2913 Gug Boldklub erstatningsbaner

U
I

15.638
-38

15.638
-38

0
0

01.14

12.19

Projekt 2v0024 Boldbaner ifm.
byudvikling og renovering

O/K/
M

Påbegyndt

Afsluttet

00.35.40 Kirkegårde
Projekt 2v0070 Køleanlæg i
tilknytning til krematoriet
02.28.22 Vejanlæg

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber:
By- og Landskabsforvaltningen

Sektor Aak-Arealer
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00.22.02 Boligformål
Projekt nr. 2b2710 Langholt Kidholm
Byggemodningen omfatter de kommunale arealer indenfor lokalplan 15-027. Der er i perioden 1999 til 2019
etableret vej og forsyningsledninger og solgt i alt 18 byggegrunde, 3 under etape 1 og 15 under etape 2.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 6,434 mio. kr. og forbruget blev 7,478 mio. kr.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på -6.356 mio. kr. og indtægten blev -6,709 mio. kr.
.
Projekt nr. 2b2733 Rammebeløb, byudviklingsomr., (Stigsborgkvarteret)
Aalborg Kommune er gået nye veje i forhold til arealudvikling på Stigsborg Havnefront. Aalborg Kommune
og Port of Aalborg har i samarbejde gennemført en koordineret planlægningsproces for over tid at omdanne
industriområder til ca. 400.000 m² privat og offentligt boligbyggeri, detailbutikker, kontorer, en ny skole mm.
Den ambitiøse udviklingsplan omfatter strategisk, fysisk og økonomisk planlægning. På baggrund af
udviklingsstrategien og den mere detaljerede udviklingsplan for 1. etape oprettede Aalborg Kommune, PFA
og A. Enggaard A/S i 2017 et offentligt-privat udviklingsselskab, der skal stå for realiseringen af
udviklingsplanen for 1. etape af Stigsborg Havnefront.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 45,896 mio. kr. og forbruget blev 49,638 mio. kr.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på -78,185 mio. kr. og indtægten blev -68.185 mio. kr. Merforbrug på
udgifter finansieres ved mindreforbrug på øvrige projekter indenfor rammen. Mindreindtægt på 10 mio. kr. i
2019 overføres til Renter, afdrag og langfristet gæld jf. beslutningen ved vedtagelsen af budget 2020-23, og
skal ses i sammenhæng med efterfølgende udbytte af kapitalandele fra Arealudviklingsselskabet.
Projekt nr. 2b2767 Godthåb, Sportsvænget
Byggemodningen omfatter arealer udlagt til boligformål under lokalplan 02.051, beliggende på tidligere
sportsplads i Godthåb. Der er i perioden 2008 til 2019 byggemodnet og solgt i alt 24 grunde.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 5,471 mio. kr. og forbruget blev 5,599 mio. kr.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på -14,406 mio. kr. og indtægten blev -15,094 mio. kr.
Projekt nr. 2b2820 Hals Nord, v/Søhesten
Der er anvendt 2,32 ha til byggemodning og udstykket byggegrunde og et areal til tæt/lav byggeri på (10.603
m2). Der er i perioden 2007 til 2019 byggemodnet og solgt areal til tæt/lav byggeri, et areal til
flygtningeboliger samt 3 byggegrunde.

00.22.05 Ubestemte formål
Projekt nr. 2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål
Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år.
Der er i 2019 primært afholdt udgifter vedr. rådgivning, lokalplanlægning, jordbundsprøver, markedsføring,
salgsomkostninger, snerydning og pasning af AK-Arealers områder.
Der er i 2019 primært indtægter vedr. salg af arealer ved Vandmanden, Ved Jernbanen, Tingstedet,
Storemosevej, Fortunavej, Vivaldisvej, del af Jørgensmindevej samt ekspropriationserstatning vedr. ny
jernbane til lufthavnen.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 5,000 mio. kr., og forbruget blev 3,927 mio. kr.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på -49,079 mio. kr. og indtægten blev -36,039 mio. kr.

Sektor Veje
00.28.20 Grønne områder og naturpladser
Projekt 2v0068 Legepladser i centrum
Projektet er afsluttet, og videreføres under drift
Projektets mål har været at etablere områder til leg og aktivitet med varierede og fleksible muligheder for
fysiske udfoldelser, så borgerne og besøgende i alle aldre indbydes til at bevæge sig, være kreative og lade
sig udfordre. Der er etableret en flot ny legeplads i Lindholm Strandpark, og der er indkøbt redskaber til
fornyelse af legepladsen i Karolinelund.
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Anlægssummen (udgift) var i alt 3,000 mio. kr. og forbruget blev 2,910 mio. kr.

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg
Projekt nr. 2v0024 Boldbaner ifm. byudvikling og renovering
Projektet er afsluttet, og videreføres under drift
Nedslidning af boldbaner er som følge af pesticidfri drift og klimaudfordringer accelereret og det var
formålet med projektet bedst muligt at sikre tilstrækkelige sportsfunktionelle egenskaber på kommunes
boldbaner. Projektet omfattede i princippet alle kommunens 250 boldbaner.
Anlægssummen (udgift) var i alt 7,500 mio. kr. og forbruget blev 7,527 mio. kr.

00.35.40 Kirkegårde
Projekt nr. 2v0070 Køleanlæg i tilknytning til krematoriet
Projektet har omfattet en udvidelse og optimering af køleanlæg i tilknytning til krematoriet ved Østre
Kirkegård.
Anlægssummen (udgift) var i alt 4,700 mio. kr. og forbruget blev 4,718 mio. kr.

02.28.22 Vejanlæg
Projekt nr. 2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus
Projektet har sikret åbning af Østerå og indgår både som en del af det samlede projekt med åbning af
Østerå, men også som en del af færdiggørelsen af Havnefront II projektet mod øst. Med åbningen sikres
adgang til Østerå, både for det nye byggeri på Østre Havn, men også fra Musikkens Hus.
Anlægssummen (udgift) var 8,499 mio. kr. og forbruget blev 6,284 mio. kr.
Projekt nr. 2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads
Projekt har skabt et levende byområde i den historiske del af Aalborg midtby. En stor del af området er
blevet en attraktiv, grøn plads, der skriver sig ind i byens karakteristiske netværk af byrum og medvirker til at
skabe flow og sammenbinding af gågaderne. Pladsen er etableret oven på en offentlig tilgængelig p-kælder,
og i kanten af pladsen er der etableret butikker, caféer og boliger, der understøtter midtbyens by- og
handelsliv. Den nye plads er indrettet, så der, ud over aktiviteter som fx udeservering, handel og
lejlighedsvise arrangementer, også er plads til ophold, ro og fordybelse.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 25,047 mio. kr., og forbruget blev 29,171 mio. kr.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på -34,100 mio. kr., og indtægten blev -38,222 mio. kr.
Projekt nr. 2v0033 Aalborg som cykelby
Projektet er afsluttet, og videreføres under drift.
Projektet har indeholdt en række indsatser, som er blevet gennemført ud fra målsætningerne i
Cykelhandlingsplan 2013 – delvist med støtte fra statens cykelpulje. Cykelby projektet har sat fokus på
cyklisme – især i Aalborg by – og har betydet, at cyklismen også ud over støtteperioden har opnået politisk
bevågenhed – dog i mindre omfang. Der udestår stadig en lang række større og mindre indsatser, som vil
kunne understøtte oplevelsen af Aalborg som en af landets bedste cykelkommuner. Da dette også er den
politiske ambition, overgår Aalborg Cykelby pr. 2020 til driftsbudgettet med 100% kommunal finansiering, og
der udarbejdes en cykelpolitik, som sætter retningen for det videre arbejde.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 7,000 mio. kr., og forbruget blev 5,584 mio. kr.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på 0,000 mio. kr., og indtægten blev -0,253 mio. kr.
Projekt nr. 2v0036 Nørregade som gågade
Efter åbningen af Nordkraft og Musikkens Hus og det generelle løft af den østlige del af centrum, har
Nørregade ændret status og udgør nu også en vigtigt forbindelse for gående. Projektet har således omfattet
renoveringer og forskønnelse af gadens visuelle fremtræden.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 9,075 mio. kr., og forbruget blev 8,410 mio. kr.
Projekt nr. 2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved kollektive knudepunkter i Aalborg midtby
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I projektet er der lavet en cykelparkeringsstrategi og designmanual. Desuden er der opsat mere end 800
ekstra cykelparkeringspladser ved kollektive trafikknudepunkter i Aalborg Midtby, hvoraf ca. 200 er
overdækket.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 2,562 mio. kr., og forbruget blev 4,545 mio. kr.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på 0,000 kr., og indtægten blev -1,868 mio. kr.
Projekt nr. 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen
Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Projektet er en rammebevilling som fortsætter i 2020.
Budgettet er primært brugt på sortpletprojekter, fortrinsvis Sønderbro/Østre Alle og
Hobrovej/Skelagervej/Over Kæret. Derudover er der anvendt midler til skolevejsprojekter.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 7,228 mio. kr. og forbruget blev 10,163 mio. kr.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på 0,000 mio. kr. og indtægten blev -0,013 mio. kr.
Projekt nr. 2v2908 Uddybning af Honnørkajen
Projektet har omfattet en uddybning af honnørkajen samt sikring af spunsvæggen ved støbning af en stor
betonplade på bunden af fjorden. Skaderne langs Honnørkajen var opstået som følge af krydstogtskibenes
store påvirkning af bundforholdene, hvilket medførte at kajanlæggets bæreevne var kraftigt reduceret.
Projektet blev i slutningen af 2018 udvidet med en nødvendig reparation af skader på kajanlægget ved
Honnørkajen, og arbejdet blev afsluttet i regnskab 2019.
Projektet blev behandlet på budgetforligspartiernes møde den 04.11.2019 med beslutning om, at
finansieringen blev udskudt til løsning i forbindelse med regnskab 2019.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 0,622 mio. kr., og forbruget blev 4,817 mio. kr.
Merforbruget på 4,2 mio. kr. finansieres med 2 mio. kr. fra drift samt 2,2 mio. kr. i træk på kassebeholdning.
Projekt nr. 2v2913 Gug Boldklub - erstatningsbaner
Projektet har omfattet en flytning af boldbanerne i Gug Boldklub i forbindelse med anlæg af Egnsplanvej
samt omlægning af udenoms arealer ved klubhus.
Anlægssummen (udgift) var i alt på 15,638 mio. kr., og forbruget blev 15,638 mio. kr.
Anlægssummen (indtægt) var i alt på -0,038 mio. kr., og indtægten blev -0,038 mio. kr.
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Punkt 4.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2019-2020, By- og
Landskabsforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2020
2020-023637
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på 10.998.000 kr. i merudgift (Budget
2020)
at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på 549.000 kr. i merudgift (Budget 2020)
at der til sektor Parkeringskontrol Nord gives en tillægsbevilling på 5.000.000 kr. i merudgift (budget 2020)
at der til sektor Entreprenør (drift) gives en tillægsbevilling på -37.000 kr. i mindreudgift (Budget 2020)
at der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på -804.000 kr. i mindreudgift
(Budget 2020)
at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling
på 65.054.110 kr. i merudgift (Budget 2020)
Det bemærkes, at med indstillingen forøges By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget i 2020 med
15.706.000 kr.
Med indstillingen overføres der budget mellem sektorerne og mellem drift og anlæg.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Overførsler fra 2019 til 2020 – drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2019
Nettodriftsudgifter

Sektor AK Arealer i alt – til overførsel regnskab 2019

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
V. Projekter med ekstern finansiering:

-659
659

Sektor AK Arealer i alt - til drift 2020 ............................................................

0

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
0

I alt

0

+= mindreudgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020
Overførsler fra 2019 til 2020 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2019
Nettodriftsudgifter

Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt – til overførsel regnskab 2019

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:

3.923
-3.923

III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
V. Projekter med ekstern finansiering:
Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til drift 2020...............................

0

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder

I alt

0

+= mindreudgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020

Overførsler fra 2019 til 2020 - drift
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Overførsel 2019

Beløb i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter
Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt – til overførsel regnskab 2019

12.998

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
V. Projekter med ekstern finansiering:

-2.000

Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt - til drift 2020 .................................

10.998

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme formål som i 2019

10.998

I alt

10.998

+= mindreudgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020
Overførsler fra 2019 til 2020 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2019
Nettodriftsudgifter

Sektor Veje i alt – til overførsel regnskab 2019

-5.126

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:

4.005

III. Søges overført fra anlæg:
IV. Overføres ikke:
V. Projekter med ekstern finansiering:

1.670

Sektor Veje i alt - til drift 2020 .......................................................................

549

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme formål som i 2019

549

I alt

549

+= mindreudgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020
Overførsler fra 2019 til 2020 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2019
Nettodriftsudgifter

Sektor Parkeringskontrol Nord i alt – til overførsel regnskab 2019
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Overførsel 2019

Beløb i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
V. Projekter med ekstern finansiering:

-4.005
-659

Sektor Parkeringskontrol Nord i alt - til drift 2020 .......................................

5.000

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme formål som i 2019

I alt

5.000

+= mindreudgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020
Overførsler fra 2019 til 2020 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2019
Nettodriftsudgifter

Sektor Entreprenør i alt – til overførsel regnskab 2019

-37

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført til anlæg:
IV. Overføres ikke:
V. Projekter med ekstern finansiering:
Sektor Entreprenør i alt - til drift 2020 ..........................................................

-37

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme formål som i 2019

I alt

-37

+= mindreudgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020

Overførsler fra 2019 til 2020 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2019
Nettodriftsudgifter

Sektor Myndighed og administration i alt – til overførsel regnskab 2019

-5.104

I. Søges overført til andre sektorer:
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Overførsel 2019

Beløb i 1.000 kr.

Nettodriftsudgifter
II. Overført fra andre sektorer:

3.923

III. Søges overført fra anlæg:
IV. Overføres ikke:
V. Projekter med ekstern finansiering:

377

Sektor Myndighed og administration i alt - til drift 2020 .............................

-804

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme som i 2019

I alt

-804

+= mindreudgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020

Overførsler fra 2019 til 2020 - drift
Beløb i 1.000 kr.

Overførsel 2019
Nettodriftsudgifter

Balanceforskydninger i alt – til overførsel regnskab 2019

65.054

I. Søges overført til andre sektorer:
II. Overført fra andre sektorer:
III. Søges overført fra anlæg:
IV. Overføres ikke:
V. Projekter med ekstern finansiering:
Balanceforskydninger i alt - til 2020 .............................................................

65.054

Beløbet anvendes til:
Udgiftsbaserede områder
Samme som i 2019

I alt

65.054

+= mindreudgifter i 2019, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2020
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Punkt 5.

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2019-2020 - By- og
Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2020
2020-023639
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor AK-Arealer (anlæg) overføres 15.754.000 kr. i merudgift og 46.701.000 kr. i merindtægt (Budget
2020), og
at der til sektor Veje (anlæg) overføres 138.566.000 kr. i merudgift og 49.422.000 i merindtægt (Budget 2020).
at der søges om afvigelse fra kasse- og regnskabsregulativet ved overførsel af restbevilling på afsluttet
anlægsprojekt til et andet projekt i 2020, i alt 2.215.000 kr.
I alt overføres på By- og Landskabsforvaltningens område 154.320.000 kr. i merudgift og 96.123.000 kr. i
merindtægter, netto 58.197.000 kr. (netto merforbrug i 2020).
Med forslag til overførselssag overføres fra anlæg til drift (2.047.000 kr.)
Beslutning:
Anbefales med bemærkning om at indstillingen tilføjes følgende:
”at der til Renter, afdrag og langfristet gæld overføres 10.000.000 kr. i merindtægt, jf. beslutning ved
vedtagelsen af budget 2020-23, og skal ses i sammenhæng med efterfølgende udbytte af kapitalandele fra
Arealudviklingsselskabet”
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Sagsbeskrivelse

-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)
Udgifter
Indtægter

Beløb i 1.000 kr.

Sektor AK Arealer til overførsel i alt – anlæg regnskab 2019

14.401

-55.635

1.073
-692
10.383
789

-13.040
10.366
-25.500

Beløb fremkommer ved:
Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg By
2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål ......................................................
2b0022 Danagården/Fenris Allé .............................................................................
2b0027 Sofiendal Enge Syd – klimaprojekt og planlægning...................................
2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret ...............................................................
2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter ................................................................
2b0033 Salg af grund Jyllandsgade .......................................................................
2b0040 Salg af Sohngårdsholmsvej .......................................................................
2b0046 Institution på Sandtuevej ...........................................................................
2b0048 Sebbersundvej (Erstatning af Syrenbakken) .............................................
2b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer ..............................................
2b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder ...........................
2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken ................................................................
2b2733 Rammebeløb byudv.omr. (Stigsborgkvarteret) ..........................................
2b2761 Gug Øst, Metisvej (inkl. Zeusvej og Elektravej) .........................................
2b2827 Ferskenvej, Hasseris .................................................................................

-3.000
-36
-25
2.640
-105
-98
775
25
-3.743
2.381
-669

7.317
7.616
1.500
-88
2.563
-10.000
1.022
8.074

Arbejdsprogram: Udvikling i byerne
2b0023 Majvej i Klarup ...........................................................................................

-81

2b0024 Grundsalg ifm. renovering af Nibe svømmehal .........................................
2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej ..........................................................................

-103
8.836

-1.364
-12.500

2b0029 Salg af arealer t/finansiering af 20 mio. kr. pulje oplandsbyer ...................
2b0036 Grundsalg vedr. BAB-program (Billige Almene Boliger) ............................

-28

-4.000
8.664

2b0037 Godthåb v/Lille Voldstrupvej ......................................................................
2b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter ................................

-569
-684

-3.392

2b0041 Salg af grund (Løvvangskolen) ..................................................................
2b0042 Salg af jordlodder, forpagtede arealer .......................................................

-12

-30.000
-3.000

2b0043 Lokeshøj ....................................................................................................
2b2623 Svenstrup Syd, Flødal ...............................................................................

-4.939
2.107

7.091
-636

2b2710 Langholt, Kidholm ......................................................................................
2b2767 Godthåb, Sportsvænget ............................................................................

-1.045
-128

352
688

2b2820 Hals Nord v/Søhesten ...............................................................................
2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjet .........................................................................

-12
-11

2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) ............................................................

1.318

-7.500

-2.947

3.131

Arbejdsprogram: Mobilitet
2b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds ........................................................................
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-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)
Udgifter
Indtægter

Beløb i 1.000 kr.

Overføres udgifter/indtægter
Overføres til kassen

383
288

-383
10.000

15.072

-46.018

2b0004 Salg af grunde m.v., ubestemte formål ......................................................

-1.993

-4.336

2b0022 Danagården/Fenris Allé .............................................................................
2b0027 Sofiendal Enge Syd – klimaprojekt og planlægning...................................

0
10.383

5.675
-25.500

2b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret ...............................................................
2b0031 Grundsalg til Behandlingscenter ................................................................

789

2b0046 Institution på Sandtuevej ...........................................................................
2b0048 Sebbersundvej (Erstatning af Syrenbakken) .............................................

2.640
0

7.511

2b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken ................................................................
2b2761 Gug Øst, Metisvej (inkl. Zeusvej og Elektravej) .........................................

2.381

2.587
1.022

2b2827 Ferskenvej, Hasseris .................................................................................

-669

8.074

I alt
Beløbet anvendes til:
Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg By

-2.200

Arbejdsprogram Byudvikling i byerne
2b0023 Majvej i Klarup ...........................................................................................

-81

2b0024 Grundsalg ifm. renovering af Nibe svømmehal .........................................
2b0026 Vodskov v/Langbrokrovej ..........................................................................

-103
8.836

2b0036 Grundsalg vedr. BAB-program (Billige Almene Boliger) ............................
2b0037 Godthåb v/Lille Voldstrupvej ......................................................................

-569

-1.364
-12.500
8.636

2b0038 Byggemodning af kommunale grunde i landdistrikter ................................
2b0041 Salg af grund (Løvvangskolen) ..................................................................

-1.376

-3.392
-30.000

2b0042 Salg af jordlodder, forpagtede arealer .......................................................
2b0043 Lokeshøj ....................................................................................................

-12
-4.939

-3.000
7.091

2b2623 Svenstrup Syd, Flødal ...............................................................................
2b2821 Vester Hassing v/Nåleøjet .........................................................................

2.107
-11

-636

2b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) ............................................................

1.318

-7.500

2b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds ........................................................................

-2.947

3.131

Sektor AK Arealer i alt - til anlæg 2020 ...............................................

15.754

-46.701

Arbejdsprogram Mobilitet
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-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Sektor Veje til overførsel i alt – anlæg regnskab 2019

Udgifter

Indtægter

129.799

-42.123

6.596
2.215
-4.124
664
89
997
-4.122
-9.111
700
500
380
3.606
576

-5.330

Beløb fremkommer ved:
Arbejdsprogram: Byudvikling i Aalborg By
2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst ............................................................................
2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus ......................................................
2v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads ..............................................
2v0036 Nørregade som gågade .............................................................................
2v0068 Legepladser i centrum ...............................................................................
2v0074 Algade inkl., Byhaven, Vingårdsgade og udvidelse til Vesterbro ...............
2v0077 Nytorv-Nordkraft ........................................................................................
2v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade ..............................................
2v0086 Bæredygtig City logistik (EU-projekt) .........................................................
2v0088 Kloakering i kolonihaver .............................................................................
2v0095 Kystsikring af Søsportsvej .........................................................................
2v0109 Stigsparken, Stigsborg Havnefront ............................................................
2v0114 Sygehus Nord og Gåsepigen .....................................................................
2v0115 Spritten, Havnefront fra Vestre Bådehavn t/C.W. Obles Kanal ..................
2v0116 Analyser vedr. byudviklingsplan for Vestbyen, Vejgaard og Nrsb. .............
2v0123 Sø- og kanalanlæg ....................................................................................
2v2879 Havnefront, etape II ...................................................................................
2v3831 Midtbyplan i øvrigt......................................................................................

-10.000

3.535

Arbejdsprogram: Mobilitet
2v0005 Infrastruktur, Nyt universitetshospital .........................................................
2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej .....................................................
2v0033 Aalborg som cykelby..................................................................................
2v0035 Udbygningsaftaler ......................................................................................
2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor ......................................................
2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015 ..................................................
2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn ....................................
2v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter ........................
2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til universitetshospital ........
2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby ............................................................
2v0097 Cykeltiltag Dall-Ferslev ..............................................................................
2v0098 Ladestandere til elcykler og cykelstriber ....................................................
2v0099 Cykelparkering ...........................................................................................
2v0101 Etablering af ny parkering med anvendelse af P-fondsmidler....................
2v0105 Ny færge Hals – Egense (grøn omstilling) .................................................
2v0106 PlusBus (BRT) ...........................................................................................

1.751
31.008
1.417
2.570
4.016
-583
8.443
-1.983
19.316
743
3.831
-9
1.345
10.000
80
43.365

Møde den 02.04.2020
kl. 08.30

-3.000

377
-6
2.964
1.831

Arbejdsprogram: Udvikling i byerne
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale ..........................................
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4.122

930

-18.715
253

-1.656
-4.777
1.868
-6.884
-384

-20.056
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-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

2v0108 Saxogade Forbindelsen .............................................................................
2v0111 Forbedring adgangsforhold til Tech College, Ø. Uttrupvej og Rørdalsvej ..
2v0121 BRT 2 analyse (+BUS 2) ...........................................................................
2v0122 3. Limfjordsforbindelse, følgeomkostninger ...............................................
2v2673 Projektering ...............................................................................................
2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen........................................................
2v2718 Cykelhandlingsplan....................................................................................
2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg) ..................................................
2v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 .............................................................
2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden .............................................................
2v2900 Genopretning af belysningsanlæg .............................................................

-303
269
224
942
693
-2.935
348
580
7.885
-34
-1

Arbejdsprogram: Natur og Udeliv
2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter ....................................................................
2v0024 Boldbaner i.fm. byudvikling ........................................................................
2v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder ..........................................
2v0089 Vejtræer .....................................................................................................
2v0094 Rærup Natur ..............................................................................................
2v0107 LIFE IP Natureman ....................................................................................
2v0124 Vandets Kraft, Lille Vildmose .....................................................................
2v2132 Lille Vildmose, LIFE ...................................................................................
2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse ................................................

-7.001
-27
16
5
985
-477
2.155
-21.018
11.178

Arbejdsprogram: Drift
2v0066 Fornyelse af tekniske installationer ............................................................
2v0070 Køleanlæg i tilknytning til krematorie .........................................................
2v0082 Renovering af affaldskurve ........................................................................
2v0096 Ny materielgård .........................................................................................
2v0102 Genopretning af grøfter (klimaprojekt) .......................................................
2v2908 Uddybning af Honnørkajen ........................................................................

-15
-18
-29
7.598
-3
-4.195

Overføres til/fra kassen
Overføres til/fra drift

7.637
-2.047

-4.122

3.177

-3.177

138.566

-49.422

2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst ............................................................................
2v0074 Algade inkl. Byhaven, Vingårdsgade og udvidelse til Vesterbro ................

6.596
3.212

-5.330

2v0077 Nytorv-Nordkraft ........................................................................................
2v0078 Åbning af Øster Å, Gabriel til Nyhavnsgade ..............................................

-4.122
-9.111

Overføres udgifter/indtægter
I alt

113

13

-70

5.643

238
13.512
2.057

Beløbet anvendes til:
Arbejdsprogram Byudvikling i Aalborg By
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-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Udgifter
2v0086 Bæredygtig City logistik (EU-projekt) .........................................................

700

2v0088 Kloakering i kolonihaver .............................................................................
2v0095 Kystsikring Søsportsvej .............................................................................

500
380

2v0109 Stigsparken, Stigsborg Havnefront ............................................................
2v0114 Sygehus Nord og Gåsepigen .....................................................................

3.606
576

2v0115 Spritten, Havnefront fra Vestre Bådehavn t/C. W. Obels Plads .................
2v0123 Sø- og kanalanlæg ....................................................................................

-6

2v2879 Havnefront, etape II ...................................................................................
2v3881 Midtbyplan i øvrigt......................................................................................

2.964
1.831

Indtægter

-10.000

Arbejdsprogram Byudvikling i byerne
2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale ..........................................

4.465

Arbejdsprogram Mobilitet
2v0005 Infrastruktur, Nyt universitetshospital .........................................................

1.751

2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej .....................................................
2v0035 Udbygningsaftaler ......................................................................................

31.008
2.570

2v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor ......................................................
2v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby 2013-2015 ..................................................

4.016
-582

-1.656

2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn ....................................
2v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til universitetshospital ........

8.443
19.315

-4.777
-6.884

2v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby ............................................................
2v0097 Cykeltiltag Dall/Ferslev ..............................................................................

742
3.832

-383

2v0099 Cykelparkering ...........................................................................................
2v0101 Etablering af ny parkering med anvendelse af P-fondsmidler....................

1.221
10.000

2v0105 Ny færge Hals – Egense (grøn omstilling) .................................................
2v0106 BRT (+BUS)...............................................................................................

80
43.365

2v0108 Saxogade Forbindelsen .............................................................................
2v0111 Forbedring adgangsforhold til Tech College, Ø. Uttrupvej og Rørdalsvej ..

-303
382

2v0121 BRT 2 analyse (+BUS 2) ...........................................................................
2v0122 3. Limfjordsforbindelse, følgeomkostninger ...............................................

224
942

2v2673 Projektering ...............................................................................................
2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen........................................................

693
-2.922

2v2718 Cykelhandlingsplan....................................................................................
2v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg) ..................................................

348
580

2v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 .............................................................
2v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden .............................................................

7.885
-34

2v2900 Genopretning af belysningsanlæg .............................................................

-1

-18.715

-20.056

-70

Arbejdsprogram Natur og Udeliv
2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter ....................................................................
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-------------------------------------------------------- Anlæg ---------------------------------------------------------Overførsel
(Brutto)

Beløb i 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

2v0094 Rærup Natur ..............................................................................................

985

2v0107 LIFE IP Natureman ....................................................................................
2v0124 Vandets Kraft, Lille Vildmose .....................................................................

-477
2.155

238

2v2132 Lille Vildmose, LIFE ...................................................................................
2v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse ................................................

-21.018
11.178

13.512
2.057

Arbejdsprogram Drift
2v0096 Ny materielgård .........................................................................................

7.598

Sektor Veje i alt - til anlæg 2020 ..........................................................

138.566
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Punkt 6.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.020 og Lokalplan 2-4-110 Boliger, Larsensvej,
Lindholm (1. forelæggelse)
2017-057394
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommuneplantillæg 2.020.
forslag til Lokalplan 2-4-110.
at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at ny vej inden for
lokalplanområdet navngives Jernaldervej.
Beslutning:
Indstillingens første "at" anbefales.
Indstillingens andet "at" godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanområdet er i dag udlagt til teknisk anlæg tidligere ejet af Aalborg Forsyning.
Området planlægges for tæt-lav bebyggelse med 20 boliger og et fælleshus. Bebyggelsen bliver i maks. 1
etage med en maks. bebyggelseshøjde på 5,5 m.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalget den 13. august 2020 og byrådet den 31. august 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 2-4-110
Kommuneplantillæg 2.020
Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2019.
Formål og baggrund
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Formålet med planerne er at give mulighed for tæt-lave boliger på et areal før udlagt til teknisk anlæg.
Planerne er udarbejdet på baggrund af bygherres ønske om at etablere et nyt boligområde ved Larsensvej i
Lindholm.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplanrammernes afgrænsning ændres, således at en del af 2.4.T3 overgår til
2.4.B5. Ændringen betyder, at dele af et areal, som i dag er udlagt til teknisk anlæg fremover, vil være udlagt
til boligformål.
Lokalplanens indhold
Området planlægges for tæt-lav bebyggelse med 20 boliger og et fælleshus. Bebyggelsen bliver i maks. 1
etage med en maks. bebyggelseshøjde på 5,5 m.
Lokalplanen skal sikre, at ny bebyggelse indpasses i det omkringliggende parcelhuskvarter i form af
placering, skala og arkitektur. Herudover skal lokalplanen sikre, at eksisterende beplantning bevares, og at
der genetableres en grøn struktur indenfor lokalplanområdet i form af træer og beplantningsbælter.
I planlægningen tages der særlig hensyn til støjkonsekvenszonen fra Nr. Uttrup Skydebane og den fastlagte
afstand til Aalborg Forsynings pumpestation. Indenfor disse afstande må der ikke placeres følsom
anvendelse så som boliger og fælles opholdsarealer. Der er derfor på baggrund af de gældende afstande
arbejdet med en disponering af byggefelterne, parkering og udendørs fælles opholdsarealer.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til området skal ske fra Larsensvej og Vikingevej. Den interne vej indenfor lokalplanområdet får
navnet Jernaldervej.
Jernaldervej er valgt ud fra områdets historie og nærhed til Lindholmhøje.
Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt.
Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 2-4-110 ophæves følgende
lokalplaner for det område, der er omfattet af lokalplan 2-4-110:


Lokalplan 12-036, Teknisk anlæg ved Vikingevej, Voerbjergkvarteret.

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 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 og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
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Bilag:
Forslag til Kommuneplantillæg 2.020, omdannelse af område til boliger, Larsensvej 34A
Udkast til Lokalplan 2-4-110 Boliger, Larsensvej, Lindholm
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Punkt 7.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.051 og Lokalplan 1-3-127 Boliger, Badehusvej
og Svendsgade, Vestbyen (2. forelæggelse)
2018-089911
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
Kommuneplantillæg 1.051 endeligt med nedenstående ændringer.
Lokalplan 1-3-127 endeligt med nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
Den maksimale bebyggelsesprocent for grunden ændres fra 210 til 185.
Forslag til ændringer i lokalplan
For bedre at sikre byggeriets indpasning i området anbefaler By- og Landskabsforvaltningen, at indsigelser
vedrørende gårdbebyggelsens omfang imødekommes ved at reducere højden og ændre materialevalget.
Lokalplanens redegørelse
I afsnittet ”Lokalplanens indhold” konsekvensrettes tekst og illustrationer, så de er i
overensstemmelse med de ændrede bestemmelser.
I afsnittet ”Lokalplanens indhold” erstattes underafsnittet ”Sol- og skyggeforhold” med et nyt afsnit
(se bilag). Afsnittet indeholder en mere detaljeret redegørelse for skygger og indblik, herunder
påvirkningen af skolegården, kirkens facader samt naboejendommen.
Lokalplanens bestemmelser
I pkt. 5.1 ændres maksimalt 6.000 m² til maksimalt 5.600 m² (ekskl. den bevaringsværdige
bygning på 763 m²).
I pkt. 5.2 tilføjes: ”Afstanden fra bygningskroppenes vestlige facade til lokalplanområdets vestlige
skel skal være mindst 2,7 m. Dog skal mindst halvdelen af facadernes afstand til det vestlige skel
være mindst 4,0 m.”
I pkt. 5.6 ændres maksimalt 5 etager og maksimalt 18 m til maksimalt 4 etager og maksimalt 15 m
for byggefelt B.
I pkt. 5.7 ændres 5 etager til 4 etager, og illustrationen opdateres.
I pkt. 6.5 ændres ”mørkt puds” til ”lyse metalplader”, og ”mindst 10 %, skal fremstå i træ” ændres til
”mindst 10 %, skal fremstå i et andet materiale, fx træ”.
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem,
der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold
til Lov om planlægning.
Beslutning:
Anbefales, idet forvaltningens indstilling dog ændres således, at “baggårdsbebyggelsen” max. varieres fra
2-4 etager med det formål, at der i byggesagen tages hensyn til indbliksgener mod skolegården.
Per Clausen, Ole Risager og Vibeke Gamst kan ikke anbefale, da de er imod, at der sker bebyggelse i
gårdrum.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planerne
Der kan som erstatning for den tidligere dagligvarebutik etableres ca. 90 nybyggede etageboliger, i form af
en bebyggelse ud mod gaden og tre gårdbebyggelser. Der kan desuden etableres 11 etageboliger i en
bevaret bygning. Vejadgang sker fra Svendsgade, og parkering sker i kælder under terræn.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 3. oktober 2019 (punkt 4)
Magistratens møde 7. oktober 2019 (punkt 2)
Byrådets møde 21. oktober 2019 (punkt 6).
Forslagene har været offentliggjort i perioden 25. oktober til og med 20. december 2019.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-3-127
Kommuneplantillæg 1.051
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Formålet med planerne er at muliggøre opførelse af nye etageboliger som erstatning for en tidligere
dagligvarebutik. Etageboligerne får karakter af rand- og gårdbebyggelse. Gårdrummet mellem
bebyggelserne får markant beplantning samt opholds- og aktivitetsmuligheder for beboerne. Bilparkering
sker i kælder under terræn.
Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget ændrer den maksimale bebyggelsesprocent for grunden fra 95 til 185, for at
muliggøre den ny etagebebyggelse.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at opføre etageboliger i op til 5 etager som erstatning for den tidligere
dagligvarebutik, der har været indrettet i en gammel fabriksbygning. Fabriksbygningen nedrives.
Den nye bebyggelse fremstår som en randbebyggelse ud mod gaden i 5 etager med symmetrisk
mansardtag, samt bagvedliggende bebyggelser i op til 4 etager. Den eksisterende etagebygning på
Badehusvej 1 bevares i sin nuværende form.
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Lokalplanen sikrer bebyggelsernes arkitektoniske kvalitet gennem detaljerede bestemmelser om
materialevalg og bygningsdetaljer. Maksimale facadehøjder for randbebyggelsen sikrer at bebyggelsen er
tilpasset det eksisterende gademiljø.
Randbebyggelsen får opgange ud mod gaden, mens gårdbebyggelserne får korte, indeliggende altangange
med afskærmende beplantning.
Der vil være arealer til aktiviteter, leg og ophold i gårdrummet mellem bebyggelserne. Gårdrummet får en
markant beplantning i form af både træer, buske og urter. Der er desuden opholdsarealer på
gårdbebyggelsens tage og i form af altaner.
Adgang til bilparkeringskælderen sker gennem en port i randbebyggelsens sydligste del. Der vil være
cykelparkering i kælder samt på terræn.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for
kommunen.
Indsigelser og bemærkninger
Der er modtaget følgende henvendelser:
1.
2.
3.
4.

Sct Mariæ Skole
Andelsboligforeningen Svendsgade 15-17
Sct Mariæ Kirke
Vestbyens Samråd

Henvendelserne er behandlet i rækkefølge nedenfor.
1. Indsigelse fra Sct Mariæ Skole vedrørende manglende inddragelse, afstand til skel, bygningshøjder,
indbliks- og skyggepåvirkning samt gener i byggefasen.
Svar: Delvis imødekommet.
Afstanden fra den nye bebyggelse til skellet mod skolegården forøges, og minimumsafstanden tilføjes til
lokalplanen. Gårdbebyggelsens højder reduceres. Lokalplanens redegørelse for skyggeforhold uddybes, så
den redegør detaljeret for påvirkningen af skolegården. Facadematerialet ændres til et lysere materiale for at
give et lettere udtryk. Der er afholdt et dialogmøde med indsigerne og bygherre, hvor muligheder for
håndtering af gener i byggefasen blev drøftet.
2. Indsigelse fra Andelsboligforeningen Svendsgade 15-17 vedrørende indbliks- og skyggepåvirkning,
bebyggelsens omfang samt konsekvenser for ejendommen.
Svar: Delvis imødekommet.
Gårdbebyggelsens højder reduceres, men placeringen af opholdsarealer på tagene fastholdes.
Lokalplanens redegørelse for skyggeforhold uddybes, så den redegør detaljeret for påvirkningen af
naboejendommen. Der vil fortsat være indbliksgener for ejendommen, der er beliggende i områdets sydlige
del. De højeste bygninger er dog placeret længst mod nord for at mindske generne.
3. Indsigelse fra Sct Mariæ Kirke vedrørende manglende inddragelse, afstand til skel, bygningshøjder,
skyggepåvirkning samt gener i byggefasen.
Svar: Delvis imødekommet.
Lokalplanens redegørelse for skyggeforhold uddybes, så den redegør detaljeret for påvirkningen af kirkens
facade og vinduesparti. Gårdbebyggelsens højde reduceres. Der vil i byggesagsbehandlingen blive stillet
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krav om skånsomme byggemetoder, der skal sikre kirken mod skader. Der vil i den forbindelse være
opmærksomhed på de særlige forhold vedrørende kirken.
4. Indsigelse fra Vestbyens Samråd vedrørende manglende helhedsplanlægning, miljøvurdering af
planerne, bebyggelsens omfang og fælles opholdsarealer.
Svar: Delvist imødekommet.
Bebyggelsens omfang reduceres for gårdbebyggelsen, og den maksimale bebyggelsesprocent i
kommuneplanen ændres, så den svarer til lokalplanen. Det fremgår af overskriften på kommuneplanens
retningslinje 6.1.2, at den vedrører opholdsarealer ved nyudlæg. Da der er tale om erstatningsbyggeri, er der
foretaget en konkret vurdering af at opholdsarealerne har det nødvendige omfang. Med bebyggelsens
omfang tilgodeses også hensynet til kommuneplanens retningslinje 13.13 om stationsnær fortætning langs
den kommende Plusbus. Der udarbejdes ikke en miljørapport, da planlægningen ikke har væsentlig
indvirkning på miljøet. En eventuel VVM-screening foretages først når det endelige byggeprojekt er kendt.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 1.051 for området ved Badehusvej og Svendsgade
Forslag til Lokalplan 1-3-127 Boliger, Badehusvej og Svendsgade, Vestbyen
Bilag - afsnit i redegørelsen om sol- og skyggeforhold samt indblik
Indsigelser i samlet PDF
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Punkt 8.

Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.013 Byudviklingsplan for Gistrup (2.
forelæggelse)
2018-024168
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg 7.013 endeligt med
nedenstående ændringer.
Forslag til ændringer i kommuneplantillæg
Kommuneplanramme 7.9.S1 Lundby Krat ændrer navn til 7.9.S1 Lundby Bakker
Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem,
der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold
til Lov om planlægning.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Byudviklingsplanen indeholder et opdateret kommuneplangrundlag for Gistrup. Alle kommuneplanrammer
for Gistrup er gennemgået, og der er ændret nogle kommuneplanrammer. Blandt andet er der givet
mulighed for fortætning af den centrale del af byen. I fordebatten var der store diskussioner lokalt, hvorvidt
sommerhusområdet skulle byudvikles med mulighed for flere helårshuse i området. I forbindelse med
opsamling på fordebatten godkendte By- og Landskabsudvalget, at en del af skoven skal forblive
sommerhusområde fremover, hvilket derfor er videreført i byudviklingsplanen.
Tidsplan
Fordebat
Igangsætning af fordebat godkendt i By- og Landskabsudvalget i møde den 3. maj 2018 (punkt 16).
Fordebatten var i perioden 9. maj – 6. juni 2018 med borgermøde den 23. maj 2018 i Gistrup Hallen.
Opsamling på fordebat godkendt i By- og Landskabsudvalget i møde den 6. december 2018 (punkt 6).
Offentlig høring
Godkendelse af planforslag til offentlig høring:
By- og Landskabsudvalget den 21. november 2019 (punkt 5).
Magistraten den 2. december 2019 (punkt 5).
Byrådet den 16. december 2019 (punkt 15).
Forslaget har været offentliggjort i perioden den 20. december 2019 til den 21. februar 2020 (forlænget en
uge pga. juleferien) med borgermøde den 17. januar 2020 i Gistrup Hallen.
Link til digitale planer
Kommuneplantillæg 7.013
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Byudviklingsplanen skal sørge for at sikre mulighed for omdannelse og byfortætning i et afgrænset område i
den centrale del af Gistrup frem for f.eks. udbygning af byen eller uhensigtsmæssig fortætning i den øvrige
del af byen. Der er mange rekreative- og grundvandsmæssige interesser i og omkring Gistrup, som fortsat
skal sikres, hvilket er forudsætningen for byudviklingsplanen. Byudviklingsplanens formål er at sikre, at der
ligger et opdateret kommuneplangrundlag for Gistrup.
Kommuneplantillæggets indhold
Arbejdet med byudviklingsplanen har resulteret i en byudviklingsplan med følgende indhold:








Der tillades fortætning i den centrale del af Gistrup herunder tillades op til 3 etagers etageboliger
langs en del af Hadsundvej.
Erhvervsområde nord for Gistrup reduceres til fordel for et rekreativt område for at sikre en grøn
forbindelse.
Området, hvor der kan etableres butikker, udvides mod vest omkring Hadsundvej for bl.a. at omfatte
eksisterende butik Sirup.
Drikkevandsinteresserne i Gistrup respekteres fortsat, hvorfor der ikke udlægges nye boligområder.
Rekreative interesser respekteres fortsat bl.a. ved at fastholde sommerhusområdet og ikke tillade
helårsboliger (ud over de få helårsboliger, der allerede er tilladt i sommerhusområdet).
Revision og redaktionelle rettelser af de fleste kommuneplanrammer for Gistrup.
Konsekvensrettelser af retningslinjer.

Kommuneplantillæg 7.013 består af følgende (sidetal henviser til pdf’en, der er vedlagt som bilag):




Nyhedsbrev og vejledning for kommuneplantillæg s. 1.
Redegørelse med miljørapport og sammenfattende redegørelse s. 6.
Byudviklingsplan s. 29.
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Redigerede retningslinjer s. 44.
Nye og redigerede kommuneplanrammer s. 54.

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan, men kan også læses som en pdf. Kortene i Aalborg
Kommunes digitale kommuneplan fungerer således, at den nye planlægning vises ovenpå gældende
planlægning. Det kan gøre ændringer svære at se – ikke mindst, når der er tale om omfattende ændringer,
som i dette tilfælde. F.eks. viser kortene i de enkelte kommuneplanrammer de gældende rammenumre og
ikke de nye numre. Der henvises til før og efter-kortene i redegørelsen.
Offentlighed
Som et led i den offentlige høring af forslag til kommuneplantillæg 7.013 Byudviklingsplan for Gistrup blev
der afholdt et borgermøde i Gistrup Hallen den 17. januar 2020.
I forbindelse med offentlighedsfasen er der indkommet 17 bemærkninger (herunder en forsinket bemærkning
efter tidsfristens udløb) af forskellig karakter. Miljøstyrelsen påpeger i sin bemærkning, hvorvidt økologiske
forbindelser konflikter med kommuneplanrammer. Det har givet anledning til en vurdering heraf. Der er ikke
ændringer i kommuneplantillægget, der vurderes at påvirke de økologiske forbindelser, hvorfor disse
fastholdes som hidtil. Det påpeges af en borger, at Lundby Krat er øst for Hadsund Landevej, og derfor
ændres navnet på kommuneplanrammen fra Lundby Krat til Lundby Bakker, så rammen for
sommerhusområdet fremover hedder 7.9.S1 Lundby Bakker. Øvrige bemærkninger har ikke givet anledning
til ændringer i byudviklingsplanen.
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.
Det er vurderet, at forslag til kommuneplantillæg 7.013 er omfattet af loven, da byudviklingsplanen for
Gistrup ikke kun omfatter et mindre område på lokalt plan. I forbindelse med udarbejdelsen af
kommuneplantillægget er berørte myndigheder hørt. I den forbindelse blev byudvikling ved Kronen taget ud
af planlægningen pga. hensyn til bilag IV-arten strandtudsen.
I miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet, og hvordan planens
miljøpåvirkninger skal overvåges. Miljørapporten kan ses sammen med redegørelsen for
kommuneplantillægget. Efter høringen er den sammenfattende redegørelse udarbejdet, som også ses
sammen med miljørapporten i vedlagte bilag.
Økonomi
Gennemførelsen af kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. Der er
ikke afsat økonomi til realisering af anlægsprojekter i forbindelse med byudviklingsplanen for Gistrup. Det er
derimod aftalt, at salg af Spar Es arealet skal bruges lokalt til det såkaldte Gateway projekt.
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Bilag:
Kommuneplantillæg 7.013 Byudviklingsplan for Gistrup inkl. miljørapport med sammenfattende redegørelse
Bemærkninger og indsigelser til forslag til kommuneplantillæg 7.013, Byudviklingsplan Gistrup samt
forvaltningens forslag til behandling.
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Punkt 9.

Godkendelse af Lokalplan 1-3-125 Menighedshus ved Ansgar Kirke, Vesterbro,
Vestbyen (1. forelæggelse)
2018-035720
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 1-3-125.
at der ikke skal laves en miljørapport for Lokalplan 1-3-125.
at forslaget sendes i offentlig høring i 6 uger.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanen omfatter et areal på 250 m2 samt et vejareal. Inden for lokalplanområdets byggefelt kan der
etableres et menighedshus til Ansgar Kirke. Vejadgang skal ske fra Vesterbro.
Tidsplan
Startredegørelse
By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse på mødet den 7. februar 2019 (punkt 8).
Forventet endelig godkendelse
Planen forventes godkendt medio 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 1-3-125
Oversigtskort
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Formål og baggrund
Ansgars Sogns Menighedsråd har behov for mere plads til Ansgar Kirkes aktiviteter og funktioner.
Lokalplanens formål er at sikre mulighed for at opføre et menighedshus af høj arkitektonisk kvalitet i
tilknytning til kirken. Bygningen skal danne en naturlig overgang mellem kirken og Ansgaranlægget og tilføre
værdi til området samtidig med, at den underordner sig parkens præmisser.
Lokalplanens indhold
Foruden en specifik anvendelse fastsætter lokalplanen bestemmelser for en bygning, der med hensyn til
materialitet og bygnings karakter skaber et samspil med parken og underordner sig Ansgar Kirke. Ved
godkendelse af byggeriet vil der blive lagt vægt på byggeriets indpasning og helhedsvirkning i forhold til
omgivelserne.
Menighedshuset skal indeholde kontor- og forsamlingslokaler til brug for kirkelige, kulturelle og sociale
arrangementer.
Byggefeltet er på 10 x 25 m, og bygningen må opføres i op til 2 etager (max 9,5 m) plus kælderetage. En
underjordisk tunnel skal forbinde bygningen med Ansgar Kirkes krypt, hvilket samtidig skal løse de
nuværende adgangsproblemer ved arrangementer for sognets mange ældre og gangbesværede.
Kigget mellem stammer og under trækroner samt bladenes filtrering af lyset er en bærende inspiration til
husets udformning. Stueetagen er tænkt som en facade med høj grad af transparens og lethed ved hjælp af
meget glas. Facadeprincippet på overetagen er tænkt som en facade med en udvendig skærm af træspån.
Vinduesåbninger kan dels være i den udvendige skærm dels bag den udvendige skærm.
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
Arealet, der ønskes bebygget, ejes af Aalborg Kommune, og en realisering af projektet vil derfor kræve, at
kirken køber arealet af Aalborg Kommune.
Gennemførelse af lokalplanen skønnes derfor at medføre en indtægt til kommunen.
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Bilag:
Lokalplan 1-3-125 Menighedshus ved Ansgar Kirke, Vesterbro, Vestbyen
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Punkt 10.

Godkendelse af Lokalplan 4-3-111 Bolig og erhverv, Indkilde Alle, Gug (1.
forelæggelse)
2019-051413
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender
forslag til Lokalplan 4-3-111,
at der ikke skal laves en miljørapport,
at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at ny sti inden for
lokalplanområdet navngives Indkildestien.
Beslutning:
Indstillingens 1. "at" anbefales.
Indstillingens 2. "at" godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Lokalplanområdet omfatter et areal på cirka 2,3 hektar ejet af Aalborg Kommune. Lokalplanens indhold er
afstemt med den eksisterende kommuneplanramme for området 4.3.D2 Kærholt m.m. Lokalplanen giver
mulighed for godt 30 boliger og nogle enkelte småerhverv. Lokalplanen vejtilsluttes Indkilde Alle. Der er
i bestemmelserne sikret, at der etableres en ny stiforbindelse fra Vissevej mod øst langs jernbanen.
Tidsplan
Forventet endelig godkendelse
By- og Landskabsudvalgets møde den 13. august 2020 og byrådets møde den 31. august 2020.
Link til digitale planer
Lokalplan 4-3-111
Oversigtskort

Formål og baggrund
Formålet med planen er at muliggøre bolig- og erhvervsbebyggelse i det sydlige Gug. Placeringen er tæt ved
skole og indkøb, og placeringen er derfor yderst attraktiv. Ny bebyggelse vil desuden passe naturligt ind i
områdets øvrige bebyggelse.
Lokalplanens indhold
Der kan, i en afstand på 25 m fra jernbanen mod nord, ikke tillades boliger eller erhverv pga. støj og
rystelser. Området langs jernbanen er tiltænkt stiforbindelser og parkeringsområder.
I delområdet længst mod nord-vest langs Vissevej, delområde A, kan der etableres boliger og erhverv.
Etableres erhverv skal det placeres med facade parallelt med Vissevej.
I delområdet mod syd-øst mellem jernbanen og Indkilde Alle, delområde B, kan der etableres boliger i form
af rækkehuse eller lignende (tæt-lav boliger), etageboliger (lejligheder med vandrette lejlighedsskel) og
parcelhuse (åben-lav boliger).
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I delområdet i hjørnet mod vest mellem Vissevej og Indkilde Alle, delområde C (matr. 8fo), er der placeret en
pumpestation ejet af Kloak A/S, hvorfor området udlægges til teknisk anvendelse. Der er ikke støj, lugt eller
andre miljøgener fra pumpestationen, og der er derfor ikke miljøkonsekvenser ift. boligbebyggelse omkring,
så der skal ikke tages hensyn til den i lokalplanens øvrige område.
I delområdet, der forløber langs kanten af lokalplanområdet mod syd og øst, delområde D,
findes vejanlægget Indkilde Alle, og området er derfor udlagt til teknisk anvendelse.
Planen er afstemt konteksten, herunder de omkringliggende boliger, bl.a. ved at stille krav om maks. 2
etager, opbrud i bebyggelserne, etablering af store fælles friarealer og afstand til jernbane og Vissevej. Det
er tilladt, at terrænet hæves, ligesom der er gjort ved bebyggelserne længere mod øst på Indkildevej, for at
klimasikre.
Navngivning af ny sti
Den nye sti langs jernbanen navngives Indkildestien. Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen
vil blive godkendt.
Ophævelse af lokalplan
Vejarealet mod syd Indkilde Alle er omfattet af lokalplan 07-038 Boliger Indkildestrømmen, Gug. Denne
lokalplan ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan 4-3-111 i forbindelse med den endelige
godkendelse.
Miljøvurdering af planer
For at danne et overblik over, om lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en
miljøscreening. 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
Området forventes at blive solgt som råjord, når lokalplanen er vedtaget. Det betyder, at Aalborg Kommune
kan forvente at få en indtægt ved salg af arealet.
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Bilag:
Udkast til Lokalplan 4-3-111 Bolig og erhverv, Indkilde Alle, Gug
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Punkt 11.

Godkendelse af Lokalplan 6-1-112 , Boliger, Tingstedet, Svenstrup (2. forelæggelse)
2018-077818
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 6-1-112 endeligt uden
ændringer.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Fakta om planen
Aalborg Kommune er ejere af lokalplanområdets matr.nr. 7f, 7a, 8f, 8s og 7bv og har et ønske om at sælge
arealerne til boligformål. Lokalplanområdet er på ca. 18.000 m2 og skal give mulighed for at etablere åbenlave boliger i delområde A og tæt-lave boliger eller lettere erhverv i delområde B.
Tidsplan
Godkendelse af planforslag til offentlig høring
By- og Landskabsudvalgets møde 23. januar 2020 (punkt 3)
Magistratens møde 3. februar 2020 (punkt 12)
Byrådets møde 10. februar 2020 (punkt 8)
Forslaget har været offentliggjort i perioden den 14. februar til og med den 13. marts 2020.
Link til digital plan
Lokalplan 6-1-112

Oversigtskort
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Formål og baggrund
Lokalplanen skal sikre mulighed for at skabe et attraktivt boligområde, der lægger vægt på gode
byggemuligheder, stiforbindelser til eksisterende stisystemer og gode fælles grønne opholdsarealer.
Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at udstykke 12 grunde til åben-lav bebyggelse samt et areal til tæt-lave
boliger eller lettere erhverv.
Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Svenstrup og kommer til at indgå i en helhedsorienteret
planlægning. Arealet bliver en del af et større boligområde i nærhed til skole og stiforløb.
I lokalplanen er udvalgte træer og beplantning mærket som bevaringsværdige for at bevare det grønne
udtryk, som Tingstedet har i dag bl.a. i form af bøgehække/bøgepur med træoverstandere.
Området er præget af trafikstøj fra Langdyssen, hvorfor der er redegjort for trafikstøj i et notat. Notatet viser
bl.a. at indenfor en afstand på 20 m fra Langdyssen, kan Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser på 58dB for
boligområder og udendørs opholdsarealer ikke overholdes. I lokalplanen placeres der derfor en byggelinje
langs støjzonen imod Langdyssen. Det betyder, at der ikke kan planlægges for boliger eller udendørs
opholdsarealer imellem byggelinjen og Langdyssen, men arealet kan bl.a. bruges til rekreative formål,
garager og et nyt stiforløb der forbinder området.
Ophævelse af lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan 02-008, Svenstrup Center.
Den eksisterende lokalplan ophæves i sin helhed indenfor det område, som er omfattet af nærværende
lokalplan i forbindelse med byrådets endelige godkendelse af Lokalplan 6-1-112 Boliger, Tingstedet,
Svenstrup.
Navngivning af ny vej
Vejadgang til området skal ske via en forlængelse af Tingstedet. Vejforlængelsen fastholder navnet
Tingstedet, som vist på Kortbilag 2 i lokalplanen.
Der etableres to nye stier igennem området som forlængelse af Svenstrup Skolesti og Oldstien.
Stiforlængelsen fastholder navnene Svenstrup Skolesti og Oldstien, som vist på Kortbilag 2 i lokalplanen.
Miljøvurdering af planer
Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til miljøscreeningen eller klager over afgørelsen om ikke at
lave miljørapport.
Økonomi
Gennemførelsen af lokalplanen vil medføre udgifter for kommunen til byggemodning samt indtægter ved
salg af arealerne.
Indsigelser og bemærkninger
Der er i offentlighedsfasen ikke modtaget nogen henvendelser.
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Bilag:
Forslag til Lokalplan 6-1-112 Boliger, Tingstedet, Svenstrup
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Punkt 12.

Godkendelse af skema A for helheldsplanen for Himmerland Boligforening afd. 8 i
Søheltekvarteret, Vestbyen
2020-007688
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan,
en renoverings- og ombygningsudgift på 373.915.000 kr.,
et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning),
en kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af projektet.
Beslutning:
Anbefales.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 02.04.2020
kl. 08.30

Side 50
1 afaf576

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Bygherre: Himmerland Boligforening afd. 8

Afdelingen består i dag af 308 boliger bestående af 1-, 2- og 3-værelses lejligheder. Antallet af boliger stiger
til 311 boliger efter renovering. Afdelingen har samme byggemåde og problemstillinger som afd. 10, 12 og
13, og derfor kører de 4 sager i samme proces med én helhedsplan "Søheltekvarteret" som grundlag.
Baggrunden for helhedsplanen er et konstateret samspil mellem problemstillinger som stærkt nedslidte
bygninger og boliger samt utidssvarende adgangsforhold og baderum. Skema B for afd. 10, 12 og 13 blev
godkendt i 2019.
Søheltekvarteret består samlet af en attraktiv bebyggelse. Det er hensigten med renoveringen at tilføre
kvarteret nyt liv. Kvarteret er et typisk sammenhængende boligområde fra den tidlige efterkrigstid. Der er lagt
op til en skånsom renovering med respekt for de eksisterende kvaliteter, hvor det nuværende udtryk
bevares. Tag og vinduer udskiftes i tråd med den oprindelige arkitektur. Altaner og gavle bearbejdes med
henblik på en øget integration i arkitekturen og i relation til energimæssige tiltag.
Projekt
Den kommende renovering har fokus på:
TAG
 Nyt tag
 Isolering af tagrummet
FACADER
 Teglfacader renoveres - Gavle isoleres og
mures op
 Nye vinduer
 Nye kældervinduer
 Nye opgangsdøre
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 Nye kælderdøre
 Eksisterende altaner får nyt værn og
afskærmning
 Franske altaner får nyt værn

TILGÆNGELIGHEDSBOLIGER
 Etablering af elevator i udvalgte opgange
 Indretning af tilgængelighedslejligheder
TAGBOLIGER
 Øverste boliger i tilgængelighedsopgange udvides til
2-plansboliger med inddragelse af tagetage

Projektet vil overholde kravene til Bygningsreglementet 2018.
Byggeriets art

Antal boliger før renovering

Antal boliger efter renovering

1 stk. 1-værelse
123 stk. 2-værelser
184 stk. 3-værelser

1 stk. 1-værelse
211 stk. 2-værelse
73 stk. 3-værelser
26 stk. 4-værelser
311 stk.

Etagebyggeri

I alt

308 stk.

Økonomi
Den samlede renoveringsudgift for afdelingen er beregnet til 334.366.000 kr. svarende til 15.141 kr. pr. m2.
Husleje
Landsbyggefonden har den 15. november 2017 fremsendt en foreløbig beregning af renoverings- og
driftsstøtten til afdelingen. En endelig finansieringsplan beregnes og fremsendes efter kommunens
stillingtagen til sagen.
Landsbyggefonden forudsætter i deres beregning, at lejereguleringen, som følge af renoveringen, fordeles
efter boligernes indbyrdes værdi.
Den gennemsnitlige fremtidige husleje udgør 814 kr. pr. m 2 årlig for afdelingen (2020-tal).
Kapitaltilførsel
Landsbyggefonden har vurderet, at det er nødvendigt med en kapitaltilførsel efter 1/5-delsordningen, som
angivet nedenfor.
Aalborg Kommune
Realkreditinstitut
Landsbyggefonden
Landsbyggefonden
Boligorganisationen

rente- og afdragsfrit lån 20%
rente- og afdragsfrit lån 20%
lån fra Landsdispositionsfonden 20%
tilskud fra Landsdispositionsfonden 20%
tilskud fra egen dispositionsfond 20%
I alt 100%

200.000 kr.
200.000 kr.
200.000 kr.
200.000 kr.
200.000 kr.
1.000.000 kr.

Aalborg Kommunes medvirken i nærværende kapitaltilførsel er betinget af de øvrige parters medvirken.
Finansiering
Udgift i alt

Støttede
realkreditlån
1)

Ustøttede
realkreditlån

373.915.000

187.133.000

30.000.000

Egen
finansiering og
tilskud
2)

Kapitaltilføsel
(se ovenfor)

Kommunal
garanti
3)

-

Ikke beregnet

- - - Kr. - - 156.782.000

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.
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Garantiprocenten er ikke udregnet ved skema A, men noterer samtidig, at den principielt kan blive op til 100%.

Som normalt ved renoveringssager, skal der stilles en række almindelige vilkår og en række særlige vilkår
for støttetilsagnet.
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Bilag:
Helhedsplan - Søheltekvarteret
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Punkt 13.

Drøftelse af temaer for cykelpolitik
2020-006790
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget drøfter resultaterne af den
gennemførte spørgeskemaundersøgelse og beslutter, hvilke temaer, der skal være retningsgivende for den
kommende cykelpolitik.
Beslutning:
Drøftedes.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 02.04.2020
kl. 08.30

Side 55
1 afaf476

By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsudvalget har på mødet den 6. februar 2020 besluttet, at Cykelhandlingsplanen i 2020 skal
afløses af en ny cykelpolitik samt et oplæg til handlinger, der kan støtte op om politikkens mål. Politikken skal
kunne favne de mange forskellige ønsker og behov på cykelområdet gennem relevante temaer og
indsatsområder. Som en del af arbejdet har udvalget lagt vægt på, at der indhentes ønsker, synspunkter og
ideer fra et bredt udsnit af kommunens borgere. Forvaltningen fremlægger resultaterne af en
spørgeskemaundersøgelse samt oplæg til temaer, som ønskes drøftet.
Resultater af spørgeskemaundersøgelse
Aalborg Kommune har ambitioner om at være en af landets bedste cykelkommuner. Cykelpolitikken skal
udstikke retningen for arbejdet med cyklisme som en vigtig del af en grøn og sundhedsfremmende
mobilitetsdagsorden. Politikken skal ligge til grund for de kommende års prioritering af investeringer i
cykelinfrastruktur og i cykelfremmende tiltag i hele Aalborg Kommune.
I perioden 26. februar-15. marts 2020 har forvaltningen gennem et elektronisk spørgeskema og tilhørende
kommentarer fået en pejling på, hvilke temaer borgerne i kommunen oplever som relevante. Der er i alt
indkommet 2513 fuldstændige besvarelser – primært fra cyklister, men også fra en større gruppe, der
sjældent eller aldrig cykler. Respondenterne er i alderen 6-83 år. Forvaltningen fremlægger resultaterne af
undersøgelsen og ønsker udvalgets drøftelse af forslag til temaer i cykelpolitikken.
Prioritering
Blandt 10 valgmuligheder er de følgende områder dem, som ¾ eller flere mener, at det er afgørende eller
vigtigt, at Aalborg Kommune prioriterer særligt højt:
•
•
•
•
•
•

Udbedring af farlige og utrygge steder
Vedligeholdelse og ny belægning på eksisterende ruter
Hurtigere og tryggere løsninger i kryds
Særligt fokus på børn der cykler
Belysning på cykelruter
Superinfrastruktur (cykelbro, ekstra brede cykelstier etc)

95%
92 %
88 %
84 %
78 %
77 %

Elcyklisme
Undersøgelsen har haft fokus på elcykler, og den viser et større potentiale i forhold til nye målgrupper, end til
at få pendlere til at cykle længere. Elcykler er udbredt i hele kommunen – særligt blandt kvinder. 18 % af
cyklisterne har en elcykel og yderligere 7 % overvejer det. De vigtigste begrundelser for at vælge en elcykel
er:






Jeg vil gerne have den medvind, som motoren giver
Det er nemmere/hurtigere end andre alternativer
Jeg vil gerne have motion ind i hverdagen
Den er bedre for klimaet/miljøet
Den er billigere end en bil

De sjældne cyklister
Blandt den gruppe, der sjældent eller aldrig cykler, er det kun ganske få, der ikke kan se sig selv på en cykel.
De væsentligste hindringer er afstand og tryghed/fremkommelighed på de daglige ruter.
En interessant konklusion er, at 59 % af dem, der sjældent eller aldrig cykler, godt kunne tænke sig at prøve
en elcykel. Aalborg Kommune har tidligere gennemført et stort forsøg i Vodskov med elcykler, som viste
flotte resultater ifht. efterfølgende brug af både elcykler og almindelige cykler.
Oplæg til temaer
Med afsæt i undersøgelsen foreslår forvaltningen, at politikken tager afsæt i følgende tematikker:



Cyklens rolle i mobilitetshierarkiet og bybilledet bliver en overligger, der sætter retning for en ny
måde at anskue cyklisme på.
Tema 1: Trygt, sikkert og attraktivt

By- og Landskabsudvalget

Møde den 02.04.2020
kl. 08.30

Side 56
2 afaf476

By- og Landskabsudvalget



Tema 2: Børn på cykel
Tema 3: Medvind og smutveje

Begrundelser og indhold i temaerne er vist i bilag 1.
Økonomi
Udgifter til undersøgelser og analyser i forbindelse med udarbejdelse af Cykelpolitikken samt stiprioritering,
afholdes af midler under Aalborg Cykelby.
Tidsplan
Forvaltningen forventer at kunne forelægge delkonklusioner til drøftelse på By- og Landskabsudvalgets
møder i foråret. Et forslag til cykelpolitik forventes klar til fremlæggelse lige op til sommerferien 2020 med
efterfølgende offentlig høring. Et forslag til stiprioritering med økonomiske overslag forventes klart i 4. kvartal
2020.
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Bilag:
Bilag - Opsummering af spørgeskemaundersøgelse
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Punkt 14.

Orientering om ombygning af krydset ved Prinsensgade og Jernbanegade
2020-023821
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering, sag vedrørende
ombygning af krydset Prinsensgade/Jernbanegade i Aalborg.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Formålet med ombygningen af krydset Prinsensgade/Jernbanegade er at understøtte den nye trafikstruktur i
Midtbyen, der opstår som følge af BRT-projektet. I forbindelse med gennemførelse af BRT-projektet indføres
der trafikale restriktioner på en række veje i Midtbyen. Det gør sig specielt gældende for Boulevarden, hvor
der i forbindelse med ibrugtagning af BRT-busserne indføres forbud mod gennemkørsel, så det kun er
ærindekørsel som vil være tilladt.
Omdannelsen af Budolfi Plads har desuden allerede nu medført ændringer af det trafikale flow, herunder
især Vingårdsgade.
Med de ændrede restriktioner for kørslen på Boulevarden og i Vingårdsgade nedsættes tilgængeligheden
betydeligt til Budolfi Plads og de nærliggende områder, da Boulevarden og Vingårdsgade i væsentlig mindre
grad bidrager til at fordele trafik til og fra den del af Midtbyen.
For at afhjælpe dette er der i VVM-redegørelsen for Aalborg Letbane indarbejdet plan for ombygning af
krydset Prinsensgade/Jernbanegade/Danmarksgade. Krydset er i dag udformet, så Danmarksgade er ført
igennem til Prinsensgade, hvor der kun er højresving tilladt. Biler på Prinsensgade må i dag ikke svinge ind
ad Danmarksgade.
I den fremtidige udformning af krydset er det Jernbanegade, der føres igennem til Prinsensgade, og der
pålægges ubetinget vigepligt ved Danmarksgades krydsning med Jernbanegade. Det ombyggede kryds
signalreguleres. Projektets udformning fremgår af bilag 1.
Ombygningen skal sikre, at trafik til og fra området, der orienterer sig mod den østlige del af byen, vil kunne
bruge Jernbanegade/Danmarksgade og i det ombyggede kryds svinge til både højre og venstre. Det vil give
et bedre flow for trafikken til og fra Budolfi Plads området, og ikke mindst lette presset fra Vingårdsgade, og
dennes tilslutning til Vesterbro.
Den planlagte udformning af det ombyggede kryds medfører, at springvandet, og herunder også skulpturen
”Kampen mod havet”, på pladsen kommer til at ligge i vejen for projektet. Der kan godt findes areal
umiddelbart ved siden af krydset til etablering af nyt springvand, og til genopstilling af skulpturen.
Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at se på, om springvandet ønskes genetableret, og
herunder om der eventuelt kan findes en anden, og måske bedre placering for skulpturen. Forud for
anlægsarbejdet vil skulpturen blive demonteret og flyttet til ny placering, eller alternativt kørt på lager indtil ny
placering er besluttet.
Tidsplan
Ombygningen af krydset forventes gennemført i 2021.
Økonomiske konsekvenser
Overslaget for ombygningen af projekt er kr. 6 mio. I overslaget indgår også udgifter til flytning af skulpturen
”Kampen mod havet”.
I BRT-projektet er der afsat kr. 1 mio. som bidrag til ombygning af krydset.
På investeringsoversigten for 2020 – 2023 er der afsat kr. 2,0 mio. i 2021 og kr. 2,0 mio. i 2022.
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Bilag:
Skitseprojekt - Prinsensgade Jernbanegade
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Punkt 15.

Orientering om Banedanmarks projektportefølje i Aalborg Kommune
2017-042023
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering en gennemgang af
den portefølje af projekter som Banedanmark udfører i Aalborg Kommune nu og de kommende år. Fælles for
alle projekterne er, at de i varierende omfang vil kunne påføre gener for de borgere, der bor tæt på jernbanen i
den konkrete anlægsperiode.
Banedanmark sørger for kommunikation, information og borgerorientering løbende. Aalborg Kommune
samarbejder med Banedanmark for at skabe god fremdrift i projekterne og har tilknyttet en
projektmedarbejder til alle projekter.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Elektrificering af jernbanen
Banedanmark skal i de kommende år forberede elektrificeringen af den 145 kilometer lange dobbeltsporede
banestrækning mellem Aarhus-Lindholm. Der skal opsættes ca. ni meter høje master langs banen, og banen
skal udstyres med kørestrømsledninger langs og over sporene.
Inden Banedanmark kan benytte elektrificeringen til togdrift, er der en række forberedende arbejder, som
skal udføres. For at gøre plads til kørestrømsledningerne er det nødvendigt at have en vis frihøjde under
broerne, hvilket betyder, at omkring 50 broer på strækningen skal ændres, da det er ældre broer, som ikke
har den nødvendige højde. Broerne skal enten ombygges (hæves), nybygning, nedlægges (fjernes) eller der
skal ske en sporsænkning lokalt for at sikre tilstrækkelig frihøjde mellem spor og undersiden af broen. Ni af
de berørte broer er placeret i Aalborg Kommune. Begge projekter kræver længerevarende sporspærringer,
hvilket Banedanmark som myndighed giver de fornødne tilladelser til og koordinere med togoperatørerne.

Tilsvarende skal der sideværts sikres arealer, der skaber de nødvendige respektafstande mellem høje
genstande/elementer og de fremtidige strømførende ledninger og master. Der er nu gennemført
ekspropriationsforretning langs sporet og arbejdet kan påbegyndes. Elektrificeringsprojektet er omfattet af en
anlægslov.
De første anlægsarbejder er begyndt, og hele projektet forventes afsluttet senest i 2026.
Viadukten over Vesterbro og sporsænkning
Viadukten over Vesterbro, som leder trafikken på Vesterbro over banelegemet på strækningen mellem
Prinsensgade og Hasserisgade har i en længere årrække stået til en totaludskiftning. Broens
vedligeholdelsestilstand er af en karakter, hvor udskiftning er løsningen. Tilsvarende er der to garageanlæg
under Vesterbro henholdsvis nord og syd for Viadukten, også her skal der ske en større renovering og
udskiftning af konstruktionselementer samt overfladen. Overfladen udgør vejbaner, cykelstier og fortove på
Vesterbro på en strækning på hver side af Viadukten. Dette anlægsprojekt bliver udført i 2022.
På banestrækningen under Viadukten er det nødvendigt at foretage en sporsænkning for at skabe
tilstrækkelig frihøjde til elektrificeringen. Disse to arbejder planlægges og koordineres i et tæt samarbejde
mellem Banedanmark og Aalborg Kommune.
Hastighedsopgradering og sporfornyelse af jernbanen
Formålet med hastighedsopgraderingen er at reducere rejsetiden – i princippet indførsel af ”Time-planen”.
For at kunne øge hastigheden skal en del kurverne på strækningen rettes ud og justeres til den nye
hastighed. Udover justeringen af kurver kræver hastighedsopgraderingen også, at enkelte dæmninger
forstærkes.
Formålet med sporfornyelsen er at forebygge fejl og mangler, der kan påvirke togtrafikken, og som på den
måde kan gøre det lettere for togene at holde tidsplanen. Ombygningen betyder samtidig, at
vedligeholdelsen bliver lettere og udgifterne til fremtidigt vedligehold bliver lavere.
Begge arbejder – hastighedsopgraderingen og sporfornyelserne - vil hovedsaligt ske på banens egne
arealer, men enkelte steder er det nødvendigt at ekspropriere for at opnå retten til arbejdsarealer. Arbejdet
udføres i 2020, og vil larme en del i korte perioder for naboer til banen. Projekterne er omfattet af en
anlægslov.
Ny bane til Aalborg Lufthavn
Anlægsarbejdet for det kommende banespor til Aalborg Lufthavn er nu gået ind i anden etape. Det betyder,
at der bl.a. vil foregå en del mere aktivitet i selve Lindholm. Her vil broen ved Viaduktvej blive lukket 22 dage
i sommerperioden, støjende aktivitet fra banen som følge af anlægsaktivitet, meget ekstra arbejdskørsel på
Thistedvej og nogle mindre boligveje der støder op til og langs med skinnelegemet. Dertil må der ydermere
forventes støvgener som følge af arbejderne.
Lindholm Station
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I forbindelse med anlægsprojektet fra Lindholm St. til Aalborg Lufthavn vil den ubevogtede overgang, som
ligger i niveau med skinnerne ved Lindholm St., blive afspærret og nedlagt, og en midlertidig gangbro opsat.
I løbet af april 2020 udbyder Banedanmark opførelse af en midlertidig bro og trappeløsning, som forbinder
det nordlige og sydlige perronanlæg ved stationen. Det forventes at den midlertidige gangbro står klar i
juli/august 2020. I selve anlægsprojektet til nyt lufthavnsspor er der ikke afsat midler i anlægsbevillingen til
etablering af en permanent bro- eller tunnelløsning.
Forvaltningen er i dialog med Banedanmark om en fælles permanent løsning af passagen
over/under/gennem Lindholm St. for gående, kørestolsbrugere og cyklister. Aalborg Kommune har modtaget
en underskriftsindsamling fra lokale borgere, som giver udtryk for deres ønske til fremtidig løsning.
Banedanmark er opmærksomme herpå og vil sørge for besvarelse af henvendelsen samtidig med at
Banedanmark nu igangsætter en screening af mulige løsninger til en fremtidig løsning. Det forventes, at en
permanent løsning tidligst vil kunne ibrugtages i 2023.
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Punkt 16.

Godkendelse af ekspropriation af areal til Plusbus, etape 5, ved Bethaniakirken –
Jyllandsgade / Dag Hammerskjølds Gade
2019-090609
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,
at der træffes beslutning om ekspropriation af areal til offentlig vej og rettigheder til brug af midlertidige
arbejdsarealer i anlægsperioden med henblik på etablering af bustracé mv. for Plusbus via Jyllandsgade
(Plusbus etape 5.2) i henhold til lov om offentlige veje §§96-98, og
at By- og Landskabsforvaltningen i øvrigt bemyndiges til af afslutte erstatningsspørgsmålet med lodsejeren.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Formål og begrundelse – ekspropriationens omfang
I efteråret 2018 vedtog byrådet lokalplan 1-1-134 BRT-tracé. Aalborg. BRT-projektet er efterfølgende
navngivet Plusbus. Plusbus er en miljøvenlig højklasset busforbindelse, der giver kortere rejsetid, skaber
større sammenhæng mellem transport og byudvikling. Plusbus er kendetegnet ved kørsel i egen busbane,
prioritering i lyskryds, jævn overflade uden huller og bump, hurtig og niveaufri ind- og udstigning samt
komfortable og støjsvage køretøjer med plads til 150-200 passagerer. Plusbusserne skal bevæge sig
gennem byen fra vest til øst og skabe sammenhæng mellem de enkelte bydele.
Bustracéet for Plusbus vil gå via Jyllandsgade, hvor projektets Etape 5.2 vil omfatte strækningen fra Dag
Hammarskjølds Gade til Bornholmsgade. Etape 5.2 er planlagt udført i år 2020. Først i 2021 vil den resterende del af Jyllandsgade, etape 5.1, mellem Dag Hammarskjølds Gade og John F. Kennedys Plads, inklusiv krydset Jyllandsgade/Dag Hammarskjølds Gade, blive gennemført.
Jyllandsgade er en af de strækninger i Plusbus-tracéet, hvor fremkommeligheden for Plusbus er prioriteret
meget højt. Centralt placeret omkring vejens midte anlægges derfor busbaner til Plusbusserne og den øvrige kollektive trafik. På hver sin side af busbanerne anlægges kørebaner til den øvrige trafik, samt nye cykelstier og fortov. Busserne får derved deres egne baner, således bustrafikken kan afvikles med minimale
gener fra øvrige trafikanter etc. Øst for krydset Jyllandsgade/Dag Hammarskjølds Gade vil busbanerne og
kørebanerne til den øvrige trafik blive adskilt af en helle med beplantning, hvorimod vest for krydset vil busbanen være hævet 8 cm og adskilt fra køresporet med den øvrige trafik med en bred kantsten.
Den nærmeste Plusbus-station (stoppested) på strækningen vil være øst for krydset Jyllandsgade/Dag
Hammarskjølds Gade ud for Bethaniakirken.
Af sikkerhedsmæssige hensyn vil der i det signalregulerede kryds Jyllandsgade/Dag Hammarskjølds Gade
være venstresvingsforbud på Jyllandsgade, da der ikke er plads til venstresvingsbaner i både det østlige og
vestlige ben på Jyllandsgade. Der vil ikke ske ændringer i svingforholdene for trafikanterne på Dag
Hammarskjølds Gade. Som konsekvens af udvidelsen af krydset foran Bethaniakirken vil de 4 træer, der er
placeret ud for kirkens sydlige facade samt bedet med bøgepur og et træ, der er placeret på den syd/vestlige del af matriklen blive fjernet.
Aalborg Kommune erhverver ved ekspropriationen det nødvendige areal til udvidelse af det offentlige
vejareal i forbindelse med etablering af bustracéet på Jyllandsgade og ret til midlertidig brug af
arbejdsarealer i anlægsperioden. Dette sker med hjemmel i lov om offentlige veje §§ 94-98.
Tidsplan
Anlægsarbejderne for Jyllandsgade påbegyndes omkring primo marts 2020 og forventes afsluttet i december
2020.
Ekspropriationens omfang
Ekspropriationens omfang fremgår af ekspropriationsbeskrivelse med lodsejerfortegnelse for ejendommen
samt tilhørende ekspropriationsplan, som er i sagen. Ekspropriationen berører i alt én ejendom (lb.nr. 1),
beliggende Dag Hammarskjølds Gade 2C-2D.
Ekspropriationen omfatter et areal på i alt ca. 232 m 2, som overføres til det offentlige vejareal, samt
rettigheder til midlertidig brug af et arbejdsareal på ca. 68 m2 i anlægsperioden. Arbejdsarealet retableres
efter anlægsarbejdets afslutning. Aalborg Kommune drager desuden omsorg for flytning af flagstang og skilt
samt retablering af belægninger, beplantning og tekniske anlæg efter aftale med lodsejer.
Ekspropriationsplanen (ekspropriationsplan nr. 1) er vedhæftet som bilag.
Øvrige oplysninger
På åstedsforretningen den 12. februar 2020 blev der redegjort for den planlagte ekspropriation og dennes
nærmere omfang, og det blev forklaret, hvordan de planlagte foranstaltninger vil berøre den omfattede
ejendom.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 02.04.2020
kl. 08.30

Side 66
2 afaf476

By- og Landskabsudvalget
Der er foreløbigt ikke indgået forlig med lodsejeren om erstatningen for arealafståelsen. Såfremt lodsejeren
ikke kan acceptere Aalborg Kommunes tilbud om erstatning, vil erstatningsspørgsmålet blive indbragt for
Taksationskommissionen til afgørelse.
Økonomi
Den samlede anlægsudgift for etablering af vejudvidelsen til Plusbus projektet, etape 5.2 ved Jyllandsgade
på vejstrækningen Dag Hammerskjølds Gade - Bornholmsgade andrager i alt ca. 30 mio. kr. ekskl. moms.
Ekspropriationserstatningen afholdes over projektnr. 2v0106080201 BRT, Arealerhvervelse, Erstatninger.
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Bilag:
Ekspropriationsplan - ekspropriation til Plusbus etape 5.2
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Punkt 17.

Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
Beslutning:
Hjørringvej.
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Punkt 18.

Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
Beslutning:
Intet.
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Punkt 19.

Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
Beslutning:
Intet.
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Punkt 20.

Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
Beslutning:
Bilgården Hostrup.
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Punkt 21.

Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning:
Indledende orientering om arbejdet med at vurdere anlægsprojekter i forhold til fremrykning til
2020.
C.W. Obels Plads.
Affaldscontainere ved Budolfi Plads.
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Møde den 02.04.2020
kl. 08.30

Side 73
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Punkt 22.

Eventuelt
Beslutning:
Bundgårdsvej 56.

By- og Landskabsudvalget

Møde den 02.04.2020
kl. 08.30

Side 74
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Punkt 23.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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Side 75
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Punkt 24.

Underskriftsside
Beslutning:
.
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