Byrådet

Punkt 11.

Godkendelse af DM-Ugen 2022, Afspærringer og trafikale forhold
2020-084205
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der i forbindelse med DM-Ugen 2022 afspærres jf. nedenstående sagsbeskrivelse og bilag, og
at den kollektive trafik omlægges jf. nedenstående sagsbeskrivelse og bilag i forbindelse med DM-Ugen
2022.
Vibeke Gamst var fraværende.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.
Nuuradiin Hussein var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Mette Ekstrøm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
DM-Ugen
Fra den 22.-26. juni 2022 valfarter idrætsudøvere til Aalborg, når den første udgave af DM-Ugen løber af
stablen.
I forbindelse med DM-Ugen kommer ca. 2.500 atleter fra 28-30 specialforbund under DIF, der skal kæmpe
om mere end 100 DM’er. DM-Ugen viser det bedste fra dansk idræt, hvor tidligere OL-deltagere og
nuværende stjerner kæmper side om side med nye talenter inden for de forskellige idrætsgrene.
Det forventes, at byens hoteller i hele perioden fyldes med deltagere, officials og gæster fra hele landet.
DM-Ugen dækkes massivt af DR og TV2 med bl.a. direkte transmission fra DM i Landevejscykling søndag
den 26. juni 2022. Mediedækningen vil betyde, at Aalborg under DM-Ugen vises fra sin allerbedste side med
bl.a. flotte billeder fra byen og af vandsportsaktiviteterne på Limfjorden.
Ved valget af Aalborg som værtsby, er der lagt vægt på byens mange muligheder for at skabe et bynært
arrangement, hvor centrum af Aalborg og de omkringliggende pladser, torve og havnefronten bliver
omdrejningspunkt for så mange aktiviteter som muligt.
Centre Court etableres på Slotspladsen og Honnørkajen. Her vil flere forskellige idrætter afvikle deres
mesterskaber i løbet af DM-Ugen.
Følgende af byens pladser vil derudover danne ramme om idrætter og arrangementer under DM-Ugen:
 Jomfru Ane Parken
 Toldbod Plads
 Utzon Parken
 Musikkens Plads.
Foruden ovenstående pladser vil følgende faciliteter blive taget i brug:
 Nordkraft
 Kildeparken
 Aalborg Atletik Stadion
 Vestre Fjordpark
 Gigantium
 AKKC
 Østre Havn
 Østre Anlæg
 Aalborg Flyvestation.
For at kunne skabe en unik oase i Aalborg, hvor byens borgere, idrætsudøvere, gæster, forretninger og
restauranter sammen vil kunne skabe masser af aktiviteter, underholdning og kulinariske oplevelser, vil det
kræve vejlukninger for at kunne afvikle arrangementet på både stævnedeltagerne og byens præmisser.
Herved kan Aalborg Kommune præsentere by og havnefront på flotteste vis for alle involverede.
Trafikale forhold
For at skabe de rette rammer vil det kræve en del vejlukninger. Vejlukningerne gør, at arrangementet kan
afvikles på en ordentlig, trafiksikker og forsvarlig måde, hvor byen og havnefronten samtidig præsenteres på
flotteste vis.
Som det fremgår af bilag 1, drejer det sig om følgende strækninger i perioden torsdag den 23. juni 2022 kl.
06.00 til søndag den 26. juni 2022 kl. 21.00:
Nyhavnsgade fra Rendsburggade til Ved Stranden
I forbindelse med DM i Landevejscykling er der to discipliner: Enkeltstart og Linjeløb, hvor de allerstørste
danske stjerner på herre- og kvindesiden kæmper om den nationale mesterskabstrikot og laurbærkransene.
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DM i Landevejscykling - enkeltstart afholdes torsdag den 23. juni i tidsrummet 13.00-19.30. For at sikre en
sikker og forsvarlig afvikling fortages en række lokale afspærringer og vejlukninger, som fremgår af bilag 3a.
Hele ruten fremgår af bilag 3b. Start- og målområde er på Vesterbro ved Aalborg Kultur- og Kongrescenter.
I forbindelse med løbsafviklingen lukkes følgende veje:
Torsdag den 23. juni kl. 06.00-21.00 afspærres dele af Vesterbro, fra Østre Allé til Hasserisgade
(vejen er i forvejen delvis lukket pga. broarbejde ved Viadukten over Vesterbro). Hertil kommer en
række veje i Hasseris og Gl. Hasseris, der fremgår af bilag 3a.
DM i Landevejscykling - Linjeløb afholdes søndag den 26. juni i tidsrummet 08.00-18.00. Her afvikles DM i 3
forskellige felter. For at sikre en sikker og forsvarlig afvikling fortages en række lokale afspærringer og
vejlukninger, som fremgår af bilag 4a. Hele ruten fremgår af bilag 4b. Start- og målområde er på Vesterbro
ved Aalborg Kultur- og Kongrescenter.
Det centrale bliver en 11 km. rundstrækning i Hasseris og Gl. Hasseris, hvor veje afspærres helt eller delvis i
tidsrummet kl. 10.00 – 17.30. I forbindelse med løbsafviklingen lukkes følgende veje:
Søndag den 26. juni kl. 06.00-21.00 afspærres dele af Vesterbro, fra Østre Alle til Hasserisgade
(vejen er i forvejen delvis lukket pga. broarbejde ved Viadukten). Hertil kommer en række veje i
Hasseris, som fremgår af bilag 4a.
Alternative ruter
Forud for lukningen af veje vil Aalborg Kommune udsende trafikinformationer til publikum, beboere og
trafikanter bl.a. via de sociale medier. Her vil Aalborg Kommune gøre opmærksom på, at der findes
alternative ruter.
Adgang til p-hus og Aalborg City
Vejlukningerne planlægges med forbehold for, at der stadig skal være adgang til byens p-huse: Kulturen ved
Musikkens Hus, Friis P-kælder, Føtex P-hus, Salling P-hus, Palads Parkering og AKKC. Dermed sikres
adgang til byen butikker og kongrescenter for både byens borgere, gæster samt ansatte i byens butikker,
restauranter og kongrescenter. Torsdag den 23. juni og søndag den 26. juni vil adgangsvejen til og fra
AKKC-parkering alene ske nordfra, men der vil være adgang til den offentlige parkering.
I perioden 23. juni kl. 07.00 til 26. juni 2022 kl. 20.00 nedlægges et antal betalingsparkeringspladser ved
AKKC-parkering til teamparkering i forbindelse med DM i Landevejscykling. Teamparkering fremgår af bilag
5.
Adgang for områdets beboere
Vejlukningerne kan betyde gene for de berørte beboere, virksomheder m.fl. i forhold til normale
parkeringsmuligheder. Der tages hensyn til de berørte beboere, men vejlukningerne kan ikke undgå at
komme til at påvirke beboerne i de dage DM-ugen står på. Der udsendes informationsmateriale til de berørte
beboere. Ligesom der træffes foranstaltninger om call-center og race-marshalls der kan guide beboere
ud/ind af de områder, der af trafiksikkerhedsmæssige årsager afspærres for.
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Bilag:
Bilag 1, DM-ugen 2022 vejlukning
Bilag 2, Triatlon & Rullesport vejlukning
Bilag 3b, Cykling, hele enkeltstartsruten
Bilag 3a, Cykling enkeltstart vejlukning
Bilag 4a, Cykling linjeløb vejlukning
Bilag 4b, Cykling linjeløb hele ruten
Bilag 5, Nedlagte parkeringspladser ved AKKC
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