Bemærkning 1

From:
Sent:
To:
Subject:

srgunni@gmail.com
4. oktober 2019 12:31
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Nyt busdepot Gistrup

Hej med jer
Ifm evaluering af nyt område bør der kigges på belastning af Hadsundvej, Hadsund Landevej og Engsplansvej i busy
hour.
Allerede nu er det kø fra Engsplansvej ned til rundkørsel i Gistrup om morgenen. Oven i dette kommer trafik til/fra
Dybro park og nyt hospital.
Det bliver meget besværligt at være mobil borger i Gistrup
Vh
Søren Knudsen
Elmelunden 8
9260 Gistrup
Tlf 60507759
Sendt fra min iPhone
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Bemærkning 2

From:
Sent:
To:
Subject:

Knud Pedersen <knudp1945@gmail.com>
4. oktober 2019 16:16
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Ny busgarager.

Hvad med forureningen?
Er der ikke for meget atøj så tæt ved sygehus?
Knud Pedersen
Sendt fra min iPad
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Bemærkning 3

From:
Sent:
To:
Subject:

Poul Kudal Guldbæk <poul@guldbaek.net>
7. oktober 2019 14:05
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Fordebat om planlægning syd for det nye Universitetshospital i det sydøstlige
Aalborg

Et sted skal et busdepot jo være, men en hob parkerede busser er ikke kønt.
1) Umiddelbart ville det nok passe bedre sammen med Østhavnen og industriområdet
syd herfor.
2) Skal det være syd for hospitalet, bør der indgå et krav om beplantning, således at
området kommer til at fremtræde bevokset på samme måde, som Gistrup by set fra
Egnsplanvej.
3) Det vil være et plus, om funktionerne fra AAU Busterminal kunne overgå området
- derved ville især Gistrup opnå en god busbetjening indenfor en acceptabel afstand.

-Poul K Guldbæk
poul@guldbaek.net
+45 2182 9875
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Bemærkning 4

From:
Sent:
To:
Subject:

Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
21. oktober 2019 10:08
L Peters
SV: debat ift området v. det nye supersygehus
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Kommunen må efter reglerne i databeskyttelseslovgivningen kun kommunikere om fortrolige og følsomme oplysninger via sikker kommunikation.
Hvis du giver os personoplysninger, bliver de registreret. Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på
www.aalborg.dk/gdpr

Fra: L Peters <liv.peters17@gmail.com>
Sendt: 11. oktober 2019 21:30
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) <plan.udvikling@aalborg.dk>
Emne: debat ift området v. det nye supersygehus
Hej
I forbindelse med muligheden for at deltage i debatten om området ved det nye supersygehus og planerne for det,
vil jeg gerne bidrage.
Jeres planer om at etablere et busdepot m.m. kan jeg ikke andet end stille mig undrende overfor - ikke at det ikke er
nødvendigt, men mere at området lige præcis omkring det nye sygehus ikke er et særligt pænt/hyggeligt område og
at pladcere et busdepot mm der, vil da på alle måder kun gøre området endnu mere trist og naturfjentligt...
Det nye supersygehus ligger med marker omkring sig, veje og så er Gistrup tæt på - en by der har meget få steder,
hvor man kan udvide/udbygge/gøre det attraktivt, at være enten indlagt, ansat eller besøgende på det nye sygehus.
Så jeg tænker, at er det på nogen måde muligt, så brug området til at gøre Gistrup attraktivt for sygehuset = enten
et smukt, rekreativt område, eller hvis man må/kan få det gjort muligt så et sted, med mulighed for cafe, take-away
o.lignende eventuelt i form af en lille station tilknyttet banelegmet, så det dels kan bruges som et sted at komme til
og fra, dels et sted at der løfter et behov, for kiosk osv. som forsvinder ved at eksempelvis Reberbansgades
forretnings udbud for sygehus Nord forsvinder.
Der ud over, er jeg meget i tvivl om, om I har forholdt jer til den øgede trafikbelastning for oplandet/byerne omkring
supersygehuset, der allerede er en kendsgerning i forbindelse med Egnsplansvejen er åbnet??? Og som kun kan
1

forventes øget, når sygehuset åbner.
1: I har valgt at lave hastighedsnedsættelse på Egnsplansvejen v. vejen på til Gug - det fungerer rigtig dårligt. På
Universitetsboulevarden er der rundkørsler, der hjælper til at trafikken glider - det vil være en rigtig god ide med en
rundkørsel v. vejen op til Gug (Zeusvej).
2: Egnsplansvejen har øget trafikken i de små oplandsbyer. Bl.a. Lillevorde. Og vi har hyppigt billister, der kører
imellem 80-100 km. i timen igennem byen! Altså flere gange dagligt. Der har været fotovogn, men jungletrommerne
går på de sociale medier - så det almindelige billede af en dags trafik i byen, bliver helt skævt, så snart der er en
fotovogn. Og det er ikke kun Lillevorde, der har det problem. Men man har valgt at man ikke vil øge tiltaget for at
gøre byen mere sikker.... = i form af mere trafikdæmpende chikaner.
Men både Romdrup, Klarup, og den meget lille by Skovstrup har langt bedre trafikchikaner - så det må da være til at
afse i Lillevorde også. For som det er nu er det rystende og farligt, farligt særligt for børn og dyr.
Det blev et længere input, som jeg håber I tager med i jeres overvejelser - og hvis det med trafiksikkerheden ikke
hører til hos jer, så må det meget gerne sendes videre til dem, der har med det at gøre.
Og hvis ikke I mener, det er jeres opgave, må I meget gerne kontakte mig og fortælle mig, hvem jeg så skal rette
henvendelse til ift. trafikbelastningen
Med venlig hilsen Liv Peters/ Lillevorde
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Bemærkning 5

From:
Sent:
To:
Cc:

Subject:

loneole <stammen41@mail.dk>
28. oktober 2019 23:34
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
'Birgitte Gregersen'; 'Jan Olesen'; 'formand'; 'Kjeld Mølbæk'; 'Sverre Wognsen'; 'Lise
Mogensen'; 'Brian Kidmose Andersen'; 'Claus og Lisbet Svenstrup Berger'; 'Karl
Korfits'; 'Bjørn Skovhus'; naestformand@gistrupsamraad.dk
Kommentarer til fordebat vedr. busdepot ved Bilcon/Egnsplanvej i Gistrup fra
Gistrup Samråd., Gistrup Beboerforening og LKB

Kære Anne-Vibeke Skovmark, Aalborg Kommune.
Hermed fordebat svar vedr. busdepot ved Bilcon/Egnsplanvej i Gistrup.
Bemærkningerne fremsendes på vegne af et enigt Gistrup Samråd, Gistrup Beboerforening og LKB.
Mvh
Ole B. Jensen
Næstformand, Gistrup Samråd
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For-debatsynspunkter på busdepot v. Bilcon/Egnsplanvej
Gistrup 28.10.19
1) Forslaget om en ny busterminal ved Bilcon/Egnsplanvej giver anledning til generel bekymring
for overbelastning af det samlede trafiksystem omkring det nye sygehus, Egnsplanvej og Gistrup.
Allerede nu inden sygehuset er trådt i funktion, er der tegn på en voldsomt øget trafikmængde som
et anlæg af et busdepot ikke vil gøre mindre.
2) Derudover er der grund til en særlig bekymring fra forældre til cyklende skolebørn både fra
Sønder Tranders til Gistrup Skole, men også mere generelt i fht de bløde trafikanter og cyklister
som skal fra Gistrup og ind mod campus og byen. Busdepotet vil øge mængden af tung trafik til
fare for de bløde trafikanter i området. Kommunens eksisterende plan om cykelsti i begge sider af
vejen er en nødvendig, men ikke stilstrækkelig betingelse for at tilgodese de bløde trafikanter, da
vejkrydsning ved Egnsplanvej vil stadig være et problem.
3) Selve vejbreden af Egnsplanvej, der skal forsyne sygehuset med ambulancetrafik, forekommer
allerede nu at være ret smal. Hvis udrykningskøretøjer også skal passere en øget mængde busser,
kan man frygte at det kan blive en alvorlig forhindring for tilgængeligheden for
udrykningskøretøjerne.
4) Anlægger man et landskabsmæssigt syn må det påpeges, at engområderne på begge sider af
Bilcon (syd og nord) bør friholdes for bebyggelse for derigennem at bevare det grønne øst-vest
gående landskabstræk.
5) I kommunens forslag nævnes, at området måske kan tiltrække flere logistik virksomheder (der
nævnes at man planlægger at lave et kommuneplantillæg mhb at tiltrække transport- og logistik
virksomheder). Anlæggelsen af busdepotet kan derfor ikke ses isoleret, men må opfattes som første
skridt i en øget mængde at funktioner i området der vil være trafikgenererende. Denne vil ydermere
primært være præget af tung trafik (busser og lastvogne).
6) Der er allerede en stor mængde arbejdspladser i området med sygehus og universitet. Yderligere
mulige virksomhedsopstarter vil øge trafikmængden med privatbiler i området. Endelig kan man
sige, at fremfor at satse på tung transport skal man snarere tilgodese en øget aktivitet indenfor
medico- og videns intensive virksomheder i området end transport og logistik.
7) Med mindre de ovenfor skitserede trafikale og trafiksikkerhedsmæssige problemer løses
tilfredsstillende, vil en bedre mulighed for alternativ placering i Aalborg Kommune være
Tranholmvej, der netop er udvidet til en 4-sporet vej. Busdepotet kunne etableres i dette
eksisterende industrikvarter i Aalborg Øst/Østhavnen, hvor infrastrukturen er gearet til en sådan
funktion.
Mvh
Gistrup Samråd, LKB og Gistrup Beboerforening

Bemærkning 6

From:
Sent:
To:
Subject:

Pernille Korgaard Hansen <pkha@vd.dk>
29. oktober 2019 08:03
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Fremsendelse af Vejdirektoratets bemærkninger til fordebat om planlægning syd
for det nye Universitetshospital i det sydøstlige Aalborg

Til Aalborg Kommune, BLF, Plan & Udvikling
Se vedhæftede brev.
Venlig hilsen
Pernille Korgaard Hansen
Landinspektør
Plan og myndighed Aalborg
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Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Telefon +45 7244 3333
Direkte +45 7244 2040
pkha@vd.dk
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores
privatlivspolitik på vejdirektoratet.dk.
Hvis du sender følsomme oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller
virk.dk.
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Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Att.: Aalborg Kommune, Plan & Udvikling
Sendt via e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

Dato
Sagsbehandler
Mail
Telefon
Dokument
Side

29. oktober 2019
Pernille Korgaard Hansen
pkha@vd.dk
+45 7244 2040
17/08670-111
1/2

Vejdirektoratets bemærkninger til fordebat om planlægning for busdepot syd for det nye
Universitetshospital i det sydøstlige Aalborg
Vejdirektoratet har modtaget Aalborg Kommunes opfordring til at deltage i fordebat om planlægning af et område til transport- og logistikerhverv. Planlægningsområdet ligger mellem HMK Bilcon
og det nye Universitetshospital og formålet er at muliggøre etablering af et nyt busdepot. Planlægningsområdet er afgrænset af kommunevejen Egnsplanvej og statsvej 505 Aalborg – Hadsund,
Hadsund Landevej, herefter benævnt statsvejen.
Vi har følgende bemærkninger:
Adgangsforhold
Af hensyn til trafikafviklingen på statsvejen forudsætter vi, at busdepotområdet planlægges uden
direkte adgange til eller fra statsvejen.
Vi tager til efterretning, at der planlægges med vejadgang fra kommunevejen Egnsplanvej i et fire
benet kryds, hvor der i forvejen er planlagt en adgang til sygehuset. Afstand til statsvejen er ca.
300 m.
Etablering af ny adgang nærmere statsvejen end 100 m forudsætter Vejdirektoratets samtykke jf.
vejlovens § 49, stk. 3.
Vejbyggelinjer
På ejendommene langs statsvejen er der den 2. juni 1977 pålagt deklaration om vejbyggelinje 25
meter fra vejmidten. Vejbyggelinjen er pålagt efter vejloven for at sikre vejens udvidelse og hensynet til færdslen i øvrigt. Der tages forbehold for ændringer af vejbyggelinje ved rundkørslen på
statsvejen ved Egnsplansvej tilslutning til statsvejen.
Vi forudsætter at arealet planlægges, så det byggelinjepålagte areal friholdes for bygninger og andre anlæg af fast karakter, herunder befæstede parkeringspladser og veje, jordvolde, opstilling af
reklameindretninger og skiltepyloner.
Vejdirektoratet deltager gerne i en dialog om planlægning af område.

Vejdirektoratet

Telefon
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

SE 60729018
EAN 5798000893450

Venlig hilsen

Pernille Korgaard Hansen
Landinspektør

2

Bemærkning 7

From:
Sent:
To:
Subject:

Pernille Hessellund <phessellund@hotmail.com>
29. oktober 2019 21:55
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Busdepot, sydøstlige Aalborg

Hej,
Vi har med interesse læst jeres indlæg om fordebat vedr. et evt. busdepot i det sydøstlige Aalborg, hvor
især de trafikale forhold giver anledning til bekymringer.
Vi bor på Broagervej, og færdes dagligt til og fra Gistrup, da vores børn går henholdsvis i børnehave og
skole i Gistrup. Allerede på nuværende tidspunkt oplever vi problemer med lyskrydset, som er etableret
mellem Egnsplanvej og Hadsundvej. Der er meget og tung trafik, og det er svært (tæt på umuligt) for
voksne at nå over lyskrydset på grøntid. Det er vores opfattelse, at krydset er farligt for børn, og på ingen
måde en trafiksikker vej til skole. Såfremt der planlægges et busdepot, må det være rimeligt, at der
etableres en tunnel til cykler og gående grundet yderligere tung trafik og risiko for trafikulykker. Der er
allerede stor belastning på lyskrydset (morgen og eftermiddag), og sygehuset er endnu ikke åbnet.
Vi håber, at vores synspunkt kommer i betragtning i den videre planlægning for området.
Mvh Nicolai og Pernille Hessellund
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Bemærkning 8

From:
Sent:
To:
Subject:

Ane Knüppel <aneknuppel@gmail.com>
30. oktober 2019 19:38
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Vedr. evt. placering af busdepot i det sydøstlige Aalborg

Kære Aalborg Kommune.
Jeg har læst om jeres planer ift. evt placering af busdepot i det sydøstlige Aalborg. I den forbindelse har jeg to
bekymringspunkter.
1) Vejnettet er jo netop udbygget med Egnsplanvej. Men allerede nu, inden sygehuset er åbnet, er der ophobning af
trafik i myldretiden både på Egnsplanvej men særligt i krydset ved Egnsplanvej og Hadsundvej. Så umiddelbart virker
vejnettet ikke tilstrækkeligt.
2) Mit største bekymringspunkt er netop ovenfornævnte vejkryds, hvis man som cyklist eller fodgænger skal passere
det. Som det er nu, kan en voksen cyklist lige præcis nå over, mens der er grønt. Et barn på cykel kan ikke. Som
voksen fodgænger når man at komme over ca. 1/3 af vejen, før lysreguleringen skifter til gult. Jo mere trafik, der
bliver i det kryds, jo farligere bliver det at passere for cyklister og fodgængere. I særdeleshed mere tung trafik som fx
busser. Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på, at det er en skolevej for en del børn, og at en planlagt tunnel
under vejen blev sparet væk.
Venlig hilsen
Ane Knüppel
Sendt fra min iPhone
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Bemærkning 9

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Esben Obeling
30. oktober 2019 09:23
Pernille Østergaard Lund
Anne-Vibeke Skovmark
VS: Jørgen Løgstrup - Lokalplanforslag 4-4-122 Busdepot

Fra: no-reply@aalborg.dk <no-reply@aalborg.dk>
Sendt: 30. oktober 2019 09:17
Til: Esben Obeling <esben.obeling@aalborg.dk>
Emne: Jørgen Løgstrup - Lokalplanforslag 4-4-122 Busdepot

Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Navn: Jørgen Løgstrup
Adresse: Jægersborgvej 1
E-mail: transform@rootzone.dk
Emne: Lokalplanforslag 4-4-122 Busdepot
Meddelelse:
Emne: Erhvervsplan for Busdepot 4-4-122
Aalborg Kommune,
I forbindelse med Aalborg Kommunes høring omkring etablering af en 5ha stor busterminal syd for Ny
Universitetshospital har vi følgende forslag og bemærkninger:
- Det forventes, at størstedelen af arealet vil blive befæstet. Området er kendetegnet ved høj grundvandsstand og
forekomst af artetisk vand. Ved at befæste et større areal vil grundvandtrykket forøges og dermed dannelsen af
artetisk vand. Alene den foranstaltning vil øge vandmængderne i Landbækken.
- Hertil kommer regnvandstilførslen fra de befæstede arealer, der som ved etablering af Egnsplanvej kræver en
væsentlig forsinkelseskapacitet, da Landbækken som dokumenteret af Aalborg Kommune i 2016 er alvorlig
overbelastet.
- Det er Vandløbslaugets opfattelse, at en væsentlig del af forsinkelseskapaciteten kan overføres til en vandløbsprofil
der øger kapaciteten i Landbækken. Ved udbygning af Landbækkens transportkapacitet ved dobbelt profil og
bundhvirvel dannelse vil såvel vandkvaliteten som vandføringen forbedres.
- Det er ligeledes Vandløbslaugets opfattelse, at dette vil være en langt mere økonomisk fordelagtig fremgangsmåde
end at vandtilførslerne skal reduceres så stærkt, at investeringer i forsinkelseskapaciteten bliver relativ store for
hvert anlægsprojekt i området.
Som lokale lodsejere vil vi herudover gerne gøre opmærksom på følgende:
- Egnsplanvej med høj kantsten vil med en øget trafik af større køretøjer ikke være egnet for udrykningskøretøjer, da
der ikke er vige muligheder. Derfor vil en øgning af buskøretøjer bidrage til hindringer for udrykningskøretøjernes
krav til hurtig trafikafvikling.
- Hele arealet mellem Egnsplanvej, Jernbanen, Hadsundvej og Hadsund Landevej inddrages i planlægningen, da der i
stor omfang mangler erhvervsarealer i tilknytning til Ny Universitetshospital. Vi har lokalt efterspørgsel fra serviceog transportvirksomheder, sundhedsvirksomheder og hoteller som ønsker placering i nærhed til Sygehus, men som
under de nuværende planforhold ikke kan imødekommes. Herved mister Aalborg Kommune privat investerings
muligheder. Vi kan i øvrigt henvise til, at der i tilknytning til de øvrige nye Sygehuse er udlagt større erhvervs- og
boligarealer som i høj grad er blevet efterspurgt.
Vi står som såvel Vandlaug som lokale lodsejere til rådighed for uddybning og konkrete løsnings forslag til rådighed
for den fortsatte planlægning.
Med venlig hilsen
1

Vandløbslauget for Landbækken
Søren Svendsen / Jens Niss / Hans Bødker / Knud Pedersen / Jørgen Løgstrup
Brugeren er kommet til kontaktformularen fra denne side:
Kontakt kommunen
Telefon: 23846511
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Bemærkning 10

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Karin Nesheim <nesheimkarin@gmail.com>
1. november 2019 10:16
Anne-Vibeke Skovmark; Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Emma Drastrup; Kim Højmark Eriksen; Eigil Holm; Mikkel Borgerforeningen
Christensen; Meg Duroux; Morten Lund; nesheimkarin
Plus Bus garage

Hej Anne-Vibeke Skovmark
Mail igen med korrekte e-mail
Hej Anne-Vibeke Skovmark
Tak for behagelig samtale omkring Plus Bus garage
Min henvendelse er på vegne af Sdr. Tranders Borgerforening
Vores spørgsmål og bekymring kommer sig af artikel i Nordjyske den 16 oktober 2019, hvoraf det
fremgår at "areal" skal ændres fra land- til byzone.
Det areal, fortalte du mig, ikke ville berøre Sdr. Tranders som landzone. Altså vil Sdr. Tranders
fortsat have betegnelsen landzone, og derfor ikke overgå til byzone!
Ser frem til løbende orientering og bekræftelse omkring dette.
Mange hilsner
P.v.a. Sdr. Tranders Borgerforening
Karín Nesheim
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Bemærkning 11

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Sisse Brink <sissebrink@gmail.com>
1. november 2019 22:09
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
formand@gistrupsamraad.dk; Karin Bloch-Bergstedt; Karsten Niss; Ludvig Jensen;
henningolesen@pc.dk
Synspunkter til fordebat

Til By- og Landskabsforvaltningen
På vegne af borgergruppens Bevar Grønne Gistrup fremsendes hermed synspunkter til fordebat om
planlægning syd for det nye Universitetshospital i det sydøstlige Aalborg, se vedhæftede.
Borgergruppens formål er at være talerør for de borgere, der interesserer sig for de grønne områder i og
omkring Gistrup by og den udvikling og de problemstillinger, der har snitflader til disse. Borgergruppen har
i dag 917 medlemmer.
Med venlig hilsen
Sisse Valentin
Bevar Grønne Gistrup
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Gistrup, den 1. november 2019
Synspunkter til By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg Kommune
fra borgergruppen Bevar Grønne Gistrup
i relation til planlægningen af et busdepot og evt. øvrige transport- og logistikvirksomheder
i området mellem HMK Bilcon og det nye Universitetshospital
1) Borgergruppen er stor fortaler for, at Aalborgs grønne forbindelser og landskabelige træk
bevares. Grøn-blå Struktur 2.0 illustrerer på bedste vis, at områdets beliggenhed er særligt
afgørende for, at Ringen Indkildedalen forbliver hel – helt ud til Romdrup Ådal. Området
har stor landskabelig betydning. Ringen ønskes ikke brudt og (det der er tilbage af) fladen
ønskes naturligvis bevaret til fulde. I Grøn-blå Struktur står det endda eksplicit, at “Ringen
skal friholdes for bebyggelse”. Vi er helt enige; det er en god plan. Vi ønsker ikke at ændre
områdets anvendelse til busdepot eller andre formål som f.eks. logistikvirksomheder.
Vi ville ønske, at By- og Landskabsforvaltningen ville sikre naturen i området og iværksætte
et naturgenopretningsprojekt ved Landbækken. Den Grøn-blå Struktur siger at “Dalen har
potentiale for at udvikles til naturgenopretning”. Vi har set frem til at Aalborg Kommune vil
iværksætte naturgenopretningen. Det potentiale bør som minimum ikke ødelægges.
2) Gistrup skal forblive en selvstændig by og ikke vokse sammen med Aalborg. Ved at placere
et busdepot på den angivne beliggenhed gives der afkald herpå. I Gistrup ønsker vi nærhed
til naturen og det åbne land – hele vejen rundt.
3) Borgergruppen er bekymret for den øgede trafikmængde i krydset mellem Egnsplanvejen og
Hadsundvej. Vi har stort fokus på gode forbindelser for bløde trafikanter internt i Gistrup
såvel som Gistrups sammnehæng med Aalborg (Cykelby). Det nævnte kryds findes
problematisk/farligt for bløde trafikanter, herunder skolebørn, allerede for nuværende.
Skal der - imod borgergruppens ønske - etableres et busdepot i Ringen Indkildedalen bør der
sikres under- eller overføringer (i begge retninger) langs Hadsundvej for at sikre en god
cykelforbindelse fra Gistrup imod Aalborg såvel som en sikker skolevej mellem Sønder
Tranders/Broager og Gistrup Skole. Det må også tages i betragtning, at der kan komme flere
cyklister på strækningen mellem Gistrup og +Bussens endestation.
Trafikken fra busdepotet og evt. logistikvirksomheder ønskes i videst muligt omfang ledt via
Hadsund Landevej for at mindske påvirkningen af krydset mellem Egnsplanvej og
Hadsundvej.
4) By- og Landskabsforvaltningen bør udarbejde en overordnet plan for, hvordan landskabet på
helt overordnet niveau (Grøn-blå struktur/kommuneplanniveau) kan tænkes sammen med
satsningen på flere logistikvirksomheder, busdepot, vendeplads til +bus og andet FØR det
overhovedet overvejes at ændre anvendelsen for det specifikke område nord for HMK
Bilcon:
Det er helt afgørende, at forvaltningen ikke får lavet uigenkaldelige benspænd, der
ødelægger vores fælles natur, landskab og Aalborgs karakteristika (kridtbakkerne,
engdragene osv.).

Den overordnede plan efterspørges vel vidende, at det lægger tidspres på forvaltningen ift.
+bus projektet, der allerede er langt. Sidstnævnte må ikke blive en undskyldning for at
slække på gode planlægningsprincipper eller indgå kompromisser, der sidenhen måtte vise
sig enten unødvendige eller uhensigtsmæssige.
5) Selvom der ikke er grundvandsinteresser netop dér, hvor området er tænkt placeret, ser
borgergruppen det nødvendigt, at der udarbejdes en omfattende miljøundersøgelse i
forbindelse med evt. planlægning af området. Det gælder for:
- Grundvandsinteresserne i nærområdet,
- Risici for forurening af vandløb og lavtliggende områder ved oversvømmelse af ådalen og
- Overløb fra kloaksystemet, idet den øgede bygningsmængde i hele den sydlige og
sydøstlige del af Aalborg angiveligt må øge presset på eksisterende rør og miljøet i
vandløbene grundet udledning. En robusthedsanalyse af Landbækken bør foretages, inden
der planlægges anlagt et busdepot og/eller logistikvirksomheder i vandløbets opland,
såfremt der påtænkes udledt overfladevand fra anlægget.
6) Borgergruppen ønsker, at der i en indledende planlægningsfase udarbejdes støjberegninger,
analyser for luftforurening oa. der frygtes at kunne påvirke Broager/Sønder Tranders,
Gistrup og hospitalsbyen negativt, så gener for borgerne kan afværges.
7) Uanset anlæggets endelige placering bør der reserveres arealer i dispositionsplanen til
støjreducerende foranstaltninger, hvis der (også efter ibrugtagning) viser sig et behov for
sådanne. Arealreservationen ønskes, så de tekniske anlæg kan indpasses - og ikke skæmme oplevelsen af det, der bliver tilbage af en landskabelig sammenhæng.
Anlægget ønskes desuden skærmet med beplantning, så tilstødende arealer fortsat opleves
som grønne landskabsrum.
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Til
Planlægger Anne-Vibeke Skovmark, Byudvikling i Aalborg Kommune
Civilingeniør Laura Sand Pedersen, Anlæg og Vejforvaltning i Aalborg Kommune
Tak for jeres nedenstående mail samt det vedhæftede materiale vedr. fordebat om planlægning af busdepot syd for det nye
Universitetshospital. Vi beklager, vi ikke har svaret på fordebatten senest d. 1. november men håber, I vil medtage vores bemærkninger i
jeres fremtidige planlægning. Af samme grund har jeg prøvet at ringe Anne-Vibeke op d.d.
Heldigvis har vi allerede været i god dialog med jer begge, hvorfor tilstedeværelsen af vores 400 kV kabel i planområdet er jer bekendt.
Vedhæftet findes tidligere fremsendt oversigtskort (Sdr_Tranders by_Sdr_Tranders_13062019.pdf), der indenfor planområdet (bl.a.
matr. nr. 14a og 14d begge Sdr. Tranders By, Sdr. Tranders) med rød stiplet linje viser placeringen af 400 kV kabelanlægget SkudshaleGistrup 3, som er etableret i 2015. Kortudsnit herunder. Med grå transparent farve ses det i alt 8 meter brede servitutareal omkring
kabelanlægget.
Kabelanlægget består af 3 ledere (3 separate kabler) og et fiberkabel.

Efter planloven, LBK nr. 287 af 16/04/2018, § 11a stk. 1, 5. punkt, skal kommuneplanen og dermed kommuneplantillægget indeholde
retningslinjer for beliggenheden af tekniske anlæg. Det anbefales kraftigt, at Energinets elanlæg beskrives i fremtidigt kommuneplantillæg
og lokalplan samt vises i tilhørende kortmateriale. Anlægget bør vises med tracémidte samt grænse for servitutareal.
Se venligst den vedhæftede mail tilsendt jer d. 14-06-2019. Heri findes servitutter og filer, der kan benyttes til udarbejdelse af
kortmateriale.
Servitutareal omkring 400 kV kablet
Som skrevet i ovennævnte mail må der ikke ske fysiske ændringer, uden at Energinet har vurderet det konkret og godkendt. Det er vigtigt
af hensyn til anlæggenes fortsatte drift og belastning, at der ikke sker ændringer, som kan forringe anlæggenes overføringsevne og
tilgængelighed. Udnyttelse af arealer under og i nærheden af al-transmissionsanlæg er begrænset af bestemmelser i de tinglyste
servitutter og den til enhver tid gældende El-sikkerhedslov med tilhørende bekendtgørelser.
Tilstandsændringer i servitutarealet må ikke ske, uden at Energinet forinden har meddelt dispensation fra den tinglyste servitut.
Se venligst begrænsningerne i råden over servitutarealet i ovennævnte servitutter. Der må ikke bebygges, etableres parkerings-/køreareal
eller beplantes med træer med dybtgående rødder.
Om der planlægges beplantning, erhvervsområder, affaldsbehandling, vejanlæg, cykelsti, boligområder, terrænregulering,
regnvandsbassiner el.lign. skal det understreges, at der ikke uden meddelt dispensation fra servitutten kan etableres anlæg af nogen art.
Servitutarealet
administreres meget restriktivt, hvormed dispensation ikke automatisk kan forventes meddelt. En dispensation vil bero på konkret
vurdering af et påtænkt detailprojekt, som der tidligere er fremsendt ønske om i mail til Aalborg Kommune.
Energinet vil se positivt på, at der på nærmere bestemte vilkår kan etableres ca. 20 meter bred vejadgang vinkelret på 400 kV kabeltracéet
som del af et nyt firbenet kryds på Egnsplanvej. Vilkår herom vil bl.a. – listen er ikke udtømmende - omhandle tekniske vilkår om
forstærkninger/bygværk og respektafstande, vilkår for arbejdets udførelse, den fremtidige adgang til kablet ved havari/vedligeholdelse
samt de fremtidige (uændrede vilkår) for kablet.
Energinet vil se positivt på, at der på nærmere bestemte vilkår anlægges forsyningskabler vinkelret på vores tracé.
Der må ikke udføres anlægsarbejder af nogen art uden forudgående dialog og tilladelse med Energinet.
Diverse
Håber, ovenstående er brugbart i jeres videre planlægning. I må gerne kvittere for modtagelse.
Kontakt gerne undertegnede ved spørgsmål. Vores sag nr. 19/05502.
Venlig hilsen
Thomas Rask Eriksen
Seniorkonsulent
Arealer og Rettigheder, Team 3. parter - EL
+4570220275
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