1. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
19. oktober 2018 13:44
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-137

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-137 John F. Kennedys Plads, Aalborg Midtby
Dato: 19-10-2018 13:44:00
Name: Hans Jakobsen
Address: Poseidonvej 33
Postnr: 9210
By: Aalborg SO
Tlf: 98143730
Email: hansjakobsen45@gmail.com
Emne: Kommentar til Lokalplan 1-1-137, John F. Kennedys Plads.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Som vedhæftet fil fremsendes herme indsigelse/kommentar af 19.10.2018 til lokalplanforslag i høring: 1-1-137.
Venlig hilsen
Hans Jakobsen
ID: 1007
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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By- og landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling BLF
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Aalborg, den 19.oktober 2018

Vedr. Lokalplan 1-1-137 John F. Kennedys Plads. Indsigelse/kommentar.
I den fremlagte lokalplan 1-1-137 er der nord for banegårdsbygningen skitseret og omtalt en ny
cykel- og gangbro over baneterrænet. Broen er vist som et svunget broforløb fra Prinsensgade til
Kildeparken/ P-hus.
Fra brorampens begyndelse ved Prinsensgade og frem til banesporet kan rampelængden måles
til ca. 70 m, og det er langt fra nok til at opnå den af Banedanmark krævede frihøjde på ca. 5,9 m
over elektrificerede banespor, når den maksimale stigning på en cykel- og handicapvenlig rampe
er 5%. (1/20).
Hvis broens tykkelse sættes til 60 cm, skal der på hver af de to ramper overvindes en højde på
6,5 m, hvilket betyder, at rampelængden på begge sider skal være minimum 130 m lang.
Ved kørestolsvenlige ramper skal der tillige være en 1,5 m bred repos pr. 10 m, og i så fald skal
rampen være 150 m lang. Den samlede længde på broen vil hermed blive ca. 325 m.
Dette blot til orientering, inden man kommer alt for langt med broplanerne.
I øvrigt kan det til orientering oplyses, at der frem til 1972 var en flot ”luftbro” over baneterrænet
umiddelbart syd for banegårdsbygningen, ud for søen i Kildeparken, men den fandt Aalborg
Kommune ikke umagen værd at bevare, da den nuværende tunnelforbindelse blev etableret.
Nedrivningen af luftbroen, som den blev kaldt, skete på trods af højlydte protester fra byens
borgere. Et eksempel herpå kan læses i Nordjyskes Avis-arkiv i Aalborg Stiftstidende fra den
17. oktober 1972, hvor der er et velskrevet læserindlæg fra Willy Rasmussen.
(brug søgeordet luftbro og gå tilbage til 1972)
Herunder er indsat fotos af luftbroen, som blev bragt sammen med læserindlægget.

Venlig hilsen
Hans Jakobsen,
Poseidonvej 33
9210 Aalborg SØ
PS: Banedanmark er pt. i gang med planlægningen af en elektrificering af strækningen AarhusLindholm og herunder ombygning af broer, som ikke har den krævede frihøjde på 5,9 m.

2. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
3. november 2018 19:56
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-137

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-137 John F. Kennedys Plads, Aalborg Midtby
Dato: 03-11-2018 19:56:00
Name: Mikko Lukas Rasanen
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: aalborg@hvidstue.dk
Emne: Sving og busser
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Overvej eventuelt at give buen i svinget mellem Jyllandsgade og Boulevarden en list større radius. Hvis der er noget
som bremser busser, så er det skarpe sving.
Det vil samtidig give et blødere forløb for vejbanen hen over pladsen (det bliver en let S-form fra svinget mod
Boulevarden), hvilket kan give et mere levende og naturligt miljø.
Jeg gætter på det stadig kan lade sig gøre at lave et kryds med god trafikafvikling på denne måde.
ID: 1025
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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3. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
23. november 2018 13:55
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-137

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-137 John F. Kennedys Plads, Aalborg Midtby
Dato: 23-11-2018 13:55:00
Name: DSB Ejendomme
Address: Telegade 2
Postnr: 2630
By: Taastrup
Tlf:
Email: jesperdsb@dsb.dk
Emne: Lokalplan 1-1-137
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vedhæftet indsigelse til lokalplan 1-1-137 fra DSB
ID: 1045
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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3. Indsigelse

3. Indsigelse

3. Indsigelse

4. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
25. november 2018 00:28
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-137

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-137 John F. Kennedys Plads, Aalborg Midtby
Dato: 25-11-2018 00:28:00
Name: Mikkel Grandjean- Thomsen
Address: Prinsensgade 8
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 97711084
Email: Mikkelgt@gmail.com
Emne: Ombygning af Kennedy pladsen
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Først og fremmest tak for fremsendelsen af planer.
Mht design af Kennedypladsen og bustationen i midten af pladsen synes jeg det ødelægger pladsen og dens
signifikans som historisk byplads foran den markante stationsbygning.
Jeg ved ikke hvad byrådet tænker på, men en gennemskæring af pladsen diagonalt med busbaner vil fuldstændigt
ødelægge pladsen og sammenhængen mellem de historiske bygningsstiler omkring pladsen.
En mere stil - og respektfuld anlægningen af busstoppesteder vil være over Jyllandsgade foran facaden på
Kennedycenteret. Man ville hermed have muligheden for at forskønne den massive murstensfacade på
Kennedycenteret . Der kunne bruges en flot stålkonstruktion med bærende glastag over Jyllandsgade . Busbanerne
kunne så forlænges rundt langs den sydlige del af stationsbygningen.
Med respekt for historiske planer, bør Kennedypladsen genetableres som en lille intim bypark med vandspil og
tætte beplantninger af stedsegrønt.
Pladsen som eksisterende er plaget nok af fulde folk og et pinligt supplement af ubehagelige kunder fra den
forfærdelige Mallorca bar.
Som borger og skatteyder og nabo til Kennedypladsen håber jeg på at blive hørt. Os naboer i området kan ikke
accepterer , at pladsen bliver endnu mere befærdet og opholdssted for alkoholikere og substistensløse. Det er
meget pinligt som det er for indeværende.
Der er mange historiske billeder af pladsen og dens tidligere imponerende udførelse. Bliv dog inspireret af dem. Jeg
mener vi har nok beton i Aalborg .
Jeg håber at mine forslag og bekymringer bliver taget alvorligt.

ID: 1046
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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5. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
28. november 2018 09:48
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-137

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-137 John F. Kennedys Plads, Aalborg Midtby
Dato: 28-11-2018 09:48:00
Name: BaneDanmark
Address: Vejlevej 5
Postnr: 7000
By: Fredericia
Tlf: 41864027
Email: stha@bane.dk
Emne: Offentliggørelse - Lokalplan 1-1-137 John F. Kennedys Plads, Aalborg Midtby
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune
Vedr. forslag for lokalplan 1-1-137 John F. Kennedys Plads, Aalborg Midtby.
Banedanmark er ejer af jernbaneinfrastrukturen med tilhørende banearealer, som op til det kommende
planområde.
Banedanmarks bemærkninger til planen er derfor, som følger:
Udgangspunktet er, at diverse planer, mv. skal være i overensstemmelse med Jernbaneloven.
•Jernbaneanlæg, hvor Banedanmark er infrastrukturforvalter, skal overholde de gældende tekniske normer og
regler, som er at forefinde på Banedanmarks hjemmeside: https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Tekniskenormer-og-regler.
•Byggeri, mv. skal indrettes, så det kan tåle støj og vibrationer fra jernbanen.
•Evt. gravearbejder, terrænændringer, mv. i nærheden af jernbanespor/banearealer, kan kræve godkendelse jf. §24
i Jernbaneloven.
•Der må ikke grundvandssænkes/hæves eller lignende under banearealer/jernbanespor.
•Banens afvandingsforhold må ikke blive påvirket.
•I fald der er planer om, at ændre forholdene imellem krydsninger af vej og jernbanespor, skal Banedanmark, som
infrastrukturforvalter godkende planer herom.
•Hvis det kommende projekt medfører øget grad af ulovlig sporkrydsning eller ulovlig færdsel på banearealer, kan
der fra Banedanmarks side stilles krav til hegning, etablering af lovlige overgange eller ændring af de eksisterende.
•Der foreligger planer for, at banestrækningen Fredericia - Frederikshavn skal elektrificeres. Det vil bl.a. medføre, at
naboarealer til banen vil blive pålagt en rådighedsindskrænkende servitut. Der kan læses mere omkring projektet via
dette link: https://www.bane.dk/Borger/Baneprojekter/Elektrificeringsprogrammet/Om-elektrificering.
Link til el-servitutter: https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/TekniskeMeddelelser/Raadighedsindskraenkning.
•Banedanmark gør i forbindelse med forslag til planen opmærksom på, at når der bygges i kort afstand af
jernbanen, skal Banedanmark høres, herunder ved byggetilladelser.
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5. Indsigelse
•Hvor ledninger evt. skal krydse Banedanmarks arealer og spor, skal der ansøges hos Banedanmark om tilladelse via
dette link: http://ledningsx.dk.
•Lys, facadebeklædning, bygninger, mv. må ikke kunne udgøre en gene for driften af jernbanen. Dvs. lys, mv., som
kan give signalforvirring, forringelse af signalsynlighed samt blændinger, kan ikke tillades.
•Allerede eksisterende tinglysninger, som relaterer sig til jernbanen skal respekteres.
•Banedanmarks eksisterende adgangsveje og p-muligheder skal bibeholdes. Der ligger muligvis her en konflikt i
planforslaget, som SKAL afklares.
•I fald stationsbygningen ændrer anvendelse, skal de eksisterende udgange til Banedanmarks perron afspærres og
nye må ikke etableres.
•Der er i forbindelse med lokalplanen nævnt en del projekter, som kommer i berøring med Banedanmarks arealer
og tekniske anlæg. En stor del af disse projekter vil medføre ændringer af en sådan størrelsesorden at de skal
særskilt godkendes og de skal køre via det vi kalder 3. partsprojekter. Dvs. der tilknyttes en forretningsmæssig
projektleder på bygherres regning. Den forretningsmæssige projektleder sørger for, at alle ændringer laves i
overensstemmelse med Banedanmarks norm- og regelsæt og i den forbindelse varetager Banedanmarks
sagskoordinering (herunder forhold omkring CSM RA sikkerhedsledelsesprocessen).
Forinden kan bygherre med fordel udarbejde et samlet projektmateriale, der viser, hvad der detaljeret ønskes lavet
og hvordan i forhold til jernbanen. Der er vedlagt en håndbog, der beskriver 3. partsprocessen.
•Generelt skal jernbanesporene med tilhørende anlæg, deres anvendelse og hvad deraf følger, tåles.

Hvad de kommende planer må medføre af økonomiske omkostninger, skal være Banedanmark uvedkommende.
Hvis der er spørgsmål, mv., kan jeg kontaktes på nedenstående telefonnummer og/eller mail.

ID: 1049
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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5. Indsigelse

1

Kontakt

1.1

Kontakt til Banedanmark.
Al henvendelse i forbindelse med processen for projekter som har
grænseflader til Banedanmarks infrastruktur skal ske til:
Banedanmark, Teknik: Arealer@bane.dk
Husk at skrive ”Tredjepartsprojekt” i emnefeltet.

2

Projektscreening

2.1

Følgende spørgsmål skal være 3. partsprojektet bekendt ved henvendelse:


Baggrund for projektet.



Info omkring den ønskede udførselsperiode evt. med alternativer.



Er der indhentet de nødvendige tilladelser?



Er der valgt en rådgiver/entreprenører? (Vær opmærksom på krav om
dokumenteret erfaring med lign. jernbaneprojekter).



Omfang af projektet – geografisk, sikringsteknisk, tidsmæssigt m.m.



Banedanmark

Teknik

screener

projektet.

Hvis

det

påvirker

Banedanmarks infrastruktur i en sådan grad, at der er behov for
etablering af en egentlig projektorganisation i Banedanmark, skal der
oprettes et tredjepartsprojekt.


Der skal underskrives en aftale – en såkaldt 3. partserklæring - som
regulerer betalingsvilkår for Banedanmarks arbejde i forbindelse med
3. partsprojekter. Det er i erklæringen nærmere beskrevet, hvilke
omkostninger, der skal afholdes af 3. parten.



Når tredjepartserklæringen er underskrevet, bliver projektet tilknyttet
en 3.parts projektkoordinator.

Håndbog for tredjepartsprojekter
Kontakt
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3

3. parts projektkoordinatoren

3.1

3. parts projektkoordinatoren er indgangen til Banedanmark.
Med 3. parts projektkoordinatoren, som tovholder på vegne af Banedanmark,
indgås der en aftale, som skal regulere projektet ifm. alle dets faser fra start til
slut. 3. parts projektkoordinatoren hjælper projektet med de nødvendige
godkendelser for, at projektet kan gennemføres:
-

CSM-risikoledelse

-

Faglig Ledelse

-

Trafikal planlægning

-

TSI

-

Gravetilladelse

Godkendelserne vil blive beskrevet i det efterfølgende.

4

CSM-risikoledelse

4.1

CSM (Common Safety Method)-risikoledelse er en fælleseuropæisk metode til
at håndtere de sikkerhedsmæssige risici ved et projekt på eller nær jernbanen.

4.2

Godkendelsesprocessen afhænger bl.a. af projektets kompleksitet, og om
hvorvidt projektet bedømmes at være signifikant hhv. ikke-signifikant.

4.3

CSM-risikoledelse

afsluttes

ved

ikke-signifikante

projekter

med

en

ibrugtagningstilkendegivelse fra Banedanmark og ved signifikante projekter
med en ibrugtagningstilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
4.4

Banedanmark tilknytter en Myndighedskoordinator, som kan vejlede om
processen.

Håndbog for tredjepartsprojekter
3. parts projektkoordinatoren
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5

Faglig Ledelse

5.1

Faglig ledelse er Banedanmarks godkendelse af den tekniske del af projektet i
forhold til Banedanmarks gældende norm- og regelværk.

5.2

Projektets design er afhængigt af, at der kan opnås en godkendelse fra
Banedanmarks tekniske organisation.

5.3

Projektet skal i henhold til Banedanmarks ledelsessystem igennem to faser
med Faglig Ledelse/Godkendelse.

6

Trafikal planlægning

6.1

Såfremt

arbejdet

medfører

indgreb

i

infrastrukturen,

der

kræver

hastighedsnedsættelser, sporspærringer eller kørestrømsafbrydelser, skal der
som udgangspunkt tilknyttes en trafikal projektplanlægger. Dette gøres
gennem 3. parts projektkoordinatoren. Bestillinger af sporspærringer kan
også ske på:

https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Adgang/Arbejde-i-spor/Bestilling-afsporspaerringer
6.2

Den trafikale planlægning afgør, hvornår der kan tildeles sporspærringer,
hastighedsnedsættelser og kørestrømsafbrydelser.

6.3

Fristerne

for

indmeldelse

af

sporspærringer,

hastighedsnedsættelser

og

kørestrømsafbrydelser afhænger af sporspærringens kompleksitet og længde.
Spærringer i de togfri intervaller kan bestilles med 3 ugers varsel. Er der
trafikale konsekvenser (dvs. skal ét eller flere tog aflyses eller omlægges), skal
spærringerne varsles i op til 2½ år inden året, hvor arbejdet skal udføres.
Banedanmark vil forbeholde sig ret til i nogle tilfælde at afvise en ansøgning
om

en

sporspærring,

hvis

det

ikke

passer

sammen

med

resten

af

Banedanmarks projektportefølje. Banedanmark vil altid være behjælpelig med
at finde det bedst egnede tidspunkt, hvorpå spærringen kan gives.

Håndbog for tredjepartsprojekter
Faglig Ledelse
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7

Spærringsprincipper

7.1

Banedanmark

bestræber

sig

på

at

overholde

nedenstående

spærringsprincipper:

•

Der må som udgangspunkt ikke planlægges med totalspærringer
(spærring af alle spor) på godskorridoren (TIB 1, 11 og 26 fra
Peberholm til Padborg).

•

Stationer skal spærres på langs og ikke på tværs.

•

Arbejdet skal forsøges lagt i de togfri intervaller om natten, hvor der
ikke er planlagt tog.

•

Arbejdet skal planlægges, så der kun skal spærres ét spor af gangen
på dobbeltsporede strækninger.

•

Som minimum skal der være mulighed for krydsning på en station
mellem to venstresporskørsler.

7.2

Ved tildeling af sporspærring stiller Banedanmark følgende krav til 3. parts
projektet:

•

Projektets evt. eventuelle stadieplan skal godkendes af Banedanmark.
Planen

skal

tage

udgangspunkt

i,

at

projektet

skal

forstyrre

jernbanedriften så lidt som muligt.
•

Der skal om muligt arbejdes i døgndrift, hvis der arbejdes i en
sporspærring, hvor trafikken bliver forstyrret. Dette beror dog på om
der er myndighedsmæssige forhold, der ikke tillader det.

•

Projektet skal være klar til at stille med en DSM, hvis Banedanmark
stiller krav om det. En sådan vurdering vil tage udgangspunkt i den
konkrete situation og den trafikale påvirkning.

•

Al kommunikation skal gå gennem 3. parts projektkoordinatoren, og
alle aftaler skal foreligge på skrift. Spærringer kan aftales med den
trafikale projektplanlægger, men selve godkendelsen kan kun gives af
3. parts projektkoordinatoren.

7.3

Aftaler, der er lavet udenom 3. parts projektkoordinatoren eller ikke foreligger
på skrift, er ikke gældende.

Håndbog for tredjepartsprojekter
Spærringsprincipper
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8

Gravetilladelse/Igangsætningstilladelse

8.1

Tilladelsen udstedes af Banedanmark.

8.2

Tilladelsen indeholder vilkår for arbejdets udførelse og afslutning – herunder
aftale om kompetent fagtilsyn.

8.3

Arbejdet kan ikke igangsættes før Banedanmark har modtaget kopi af
tilladelsen med bygherres underskrift.

9

Sikkerhedsregler

9.1

For arbejder i og ved spor i drift skal der udarbejdes jernbanesikkerhedsplaner.

9.2

Banedanmark godkender disse sikkerhedsplaner.

9.3

Det er ikke tilladt at opholde sig på Banedanmarks arealer uden godkendelse.

10

Drift og dokumentation

10.1

Inden gravetilladelse udstedes, skal der som minimum være indgået følgende
aftaler:



Drift og vedligeholdelsesaftaler.



Overenskomst/anlægsaftaler indgås, inden arbejdet kan igangsættes.



As build materiale leveres efter Banedanmarks anvisninger.
Det kan bl.a. være:
-

Indmåling af banen/nye anlægselementer

-

Opdaterede datalister

-

Opdaterede trafikale instrukser (SIN)

Håndbog for tredjepartsprojekter
Gravetilladelse/Igangsætningstilladelse
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11

TSI

11.1

TSI

(Tekniske

harmoniserede

Specifikationer

for

tekniske

Kravene

krav.

Interoperabilitet)
skal

er

opfyldes

fælleseuropæiske
og

verificeres

af

uafhængig 3. part (NoBo).
11.2

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen afgør hvorvidt og hvilke dele af projektet, der
skal leve op til TSI krav.

11.3

Banedanmark tilknytter en Myndighedskoordinator, som kan vejlede om
processen.

12

Økonomi
12.1 Ydelser uden beregning.
Banedanmark leverer som myndighed en række ydelser uden beregning til
grupper eller personer, som har projekter m.v., som støder op til
Banedanmarks infrastruktur. Det drejer sig bl.a. om følgende:



Arbejde med ledningsomlægning, ekspropriation, gravetilladelser og
arealforvaltning i øvrigt.



Håndtering af generelle forespørgsler herunder indledende afklaring af
muligheder, evt. krav mv.



Levering af grunddokumentation i den tilgængelige form.



Tildeling

af

trafikstyring

sporspærringer,
(dog

herunder

viderefaktureres

evt.

ekstra

omkostninger

behov
til

for

trafikal

planlægning og rådgivning).


Ibrugtagningstilladelser af ændringer i anlæg på baggrund af fremlagt
dokumentation fra den udførende part. Dette forudsætter, at der er
tale

om

simple

projekter,

som

ikke

kræver

omfattende

forhåndsgranskning af projektmaterialet.

12.2

Ydelser med beregning.

Når et projekt har så stor en påvirkning af Banedanmarks infrastruktur, at der
er behov for etablering af en egentlig projektorganisation i Banedanmark, vil
der blive opkrævet betaling for de leverede ydelser.

Håndbog for tredjepartsprojekter
TSI
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5. Indsigelse
Opgaver, hvor der opkræves betaling er bl.a.:


Granskning af projektmateriale inkl. evt. granskningsmøder



Projektrelateret SR-ledelse



Inspektion af det udførte arbejde vedrører tekniske anlæg



Intern projektledelse og kontakt til ekstern part

Undtaget herfra er dog granskning af projekter fra Trafikstyrelsen, som
udføres uden beregning.
Det beror på en konkret vurdering hvilken beregning der vil blive
opkrævet.

Håndbog for tredjepartsprojekter
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6. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
5. december 2018 09:38
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-137

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-137 John F. Kennedys Plads, Aalborg Midtby
Dato: 05-12-2018 09:38:00
Name: JFK 41 I/S
Address: K. Christensens Vej 4
Postnr: 9200
By: Aalborg SV
Tlf: 98102350
Email: boligadm@boligadm.dk
Emne: Indsigelse vedr. lokalplansforslag 1-1-137
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hermed kommentarer og indsigelser mod Lokalplansforslag 1-1-137 Kennedys Plads.
”Lokalplanens indhold”:
Heri nævnes at der gøres plads til udeservering langs bygningernes facader. Ud fra lokalplansforslagets disponering
mener vi ikke at der disponeres tilstrækkeligt for udeservering, da den nye tracé er placeret for tæt på bygningerne.
Det nye busstoppested er placeret for tæt på udeservering og bygningsfacader, specielt ved hjørnet af St.
Blichersgade og John F. Kennedys Plads 41, hvor fodgængere og cyklister ville blive generet af den manglende plads.
Der ville opnås større udnyttelse af pladsen ved at placere den nye tracé mere i midten af pladsen, så der kan opnås
et reelt opholdsareal på hver side. Dette ville give en synergi mellem opholdsarealer, bygningsfacader med
udeservering og ganglinjer for fodgængere. Desuden ville det foreslåede perronoverdækning komme mere til sin ret
som et centralt element på pladsen, frem for en placering tæt på bygningsfacaderne mod øst.
Højden på perronen vil i tillæg forværre den korte afstand til facader.
”Arealanvendelse A”
Området langs facader mod øst er benævnt som ”Arealanvendelse A” på kortmateriale, og således udlagt til
”Kulturelle og rekreative formål samt teknisk anlæg”. Dette harmonerer ikke med planforslagets udtalelser om
mulighed for udeservering. Dette område bør beskrives som ”Arealanvendelse B”, så der tillades udeservering,
restaurant mm.
Det tidligere Park Hotel har haft udeservering, og der bør således også sikres at der i fremtiden kan være
udeservering ved John F. Kennedys Plads 41.
Ejerkredsen har deltaget i møder sammen med Aalborg Kommune v/ Bodil Hemmingsen for sammen at skabe liv og
by-kvalitet på pladsen, ligesom AK har opfordret til udeservering og etablering af restauranter i solsiden ud for nr 41
og nr 43. Det virker derfor forkert at der i fremsendte udkast ikke er indarbejdet dette.
”Beplantning og ophold”
Heri nævnes 3 zoner med beplantning og ophold. Igen bliver pladsen mere opdelt med disse zoner, i stedet for at
placere tracéen centralt, og skabe opholdsarealer der i højere grad kunne have et samspil med opholdsarealer og
1

6. Indsigelse
ganglinjer langs bygningerne. Dette opnås gradvis mod nord, men ikke langs de østlige facader. Den foreslåede
placering af vejforløb giver snævre zoner, som ikke giver interaktioner med den nævnte ”udeservering langs
facader”, specielt mod øst.
PÅ vegne af JFK 41 I/S

ID: 1050
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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7. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
7. december 2018 10:07
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-137

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-137 John F. Kennedys Plads, Aalborg Midtby
Dato: 07-12-2018 10:06:00
Name: Ole Schleemann
Address: John F. Kennedys plads 1R 3 sal
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 21282136
Email: os@NTmail.dk
Emne: Vedr. lokalplan 1-1-137 John F. Kennedys plads
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vedhæftet hørringssvar vedr. lokalplan 1-1-137 John F. Kennedys plads fra Nordjyllands Trafikselskab
ID: 1052
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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8. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
7. december 2018 13:15
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 1-1-137

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 1-1-137 John F. Kennedys Plads, Aalborg Midtby
Dato: 07-12-2018 13:15:00
Name: Kenneth Lundholm-Stenkjær
Address: Kayerødsgade 43
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 30699270
Email: kls@vivabolig.dk
Emne: Vedr. lokalplan 1-1-137 John F. Kennedys plads
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vivabolig har følgende bemærkninger til lokalplansforslag 1-1-137.
Vivabolig er medejer af ejendommen John F. Kennedys Plads 41, som er beliggende på hjørnet Steen Blichers Gade
og John F. Kennedys Plads, hvoraf del heraf er planlagt til ombygning til ungdomsboliger.
Bemærkning hidrører anvendelsesmulighed under pkt. 3.4 for et nyt trafikanlæg / bustracé.
Forløbet og placeringen af netop dette bustrace, der giver anledning til bekymring, idet det fremgår af
lokalplansforslagets bilag, at bustracéet få en afstand til ejendommen John F. Kennedys Plads 41 på minimum ca. 5
m. varierende til ca. 10 m.
Desuden vil den planlagte perronoverdækning få en minimumsafstand på ca. 10 m. til ejendommen.
Ydermere giver lokalplanen iht. pkt. 8.2 mulighed for adgangsvej f-g i en bredde på mindst 3,5 m., som skal placeres
mellem bustracéet og ejendommen.
Følges minimumsafstandene vil afstanden mellem ejendommens facade og adgangsvej f-g + bustrace blive mellem
1,5 m og 6,5 m.
Vi er opmærksomme på at pkt. Ad 8.2 ”at vejene kan flyttes nogle meter ved udarbejdelsen af det endelige
vejprojekt.” Vi anbefaler derfor, at det disponerede vejprojekt i lokalplansforslaget tages op til revision for at skabe
en rimelig respektafstand mellem bustracé og facade. Denne afstand skal sikre, at der også skabes et godt nærmiljø
ved bygningens facade, der giver plads til alle brugerne af John F. Kennedys Plads, hvoraf Vivaboligs kommende
beboere også forventes at være en væsentlig del.

ID: 1053
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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