Byrådet

Punkt 10.

Godkendelse af The Tall Ships Races 2022 - afspærring i midtbyen
2022-025060
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der i forbindelse med The Tall Ships Races
2022 i Aalborg afspærres jf. nedenstående sagsbeskrivelse og bilag.
Vibeke Gamst var fraværende.
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.
Nuuradiin Hussein var fraværende.
Beslutning:
Godkendt.
Mette Ekstrøm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
The Tall Ships Races 2022 – afspærring i midtbyen
Man kan allerede nu begynde at glæde sig til, at Aalborg fra den 4. - 7. august 2022 for sjette gange får
besøg af verdens flotteste sejlskibe og tusindvis af gæster, når The Tall Ships Races igen vender tilbage til
byen.
Det forventes, at mere end 50 af verdens smukkeste sejlskibe, 2.500 besætningsmedlemmer og 750.000
gæster besøger Aalborg.
Sejlskibene vil være hovedattraktionen, og oplevelsesmulighederne suppleres med musikalske og kulturelle
oplevelser for hele familien.
I forbindelse med The Tall Ships Races 2022 indrettes havneområderne på begge sider af fjorden som
”festplads” med servicefaciliteter for skibenes besætninger og publikum.
For at skabe de rette rammer vil det kræve enkelte vejlukninger. Vejlukningerne gør, at arrangementet kan
afvikles på en ordentlig 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 tirsdag den 2. august 2022 kl.
07.00 til søndag den 7. august 2022 kl. 18.00:
-

Nyhavnsgade fra Rendsburggade til Ved Stranden

Yderligere afspærring i forbindelse med fyrværkeri lørdag den 6. august 2022:
-

Limfjordsbroen lukkes i tidsrummet kl. 17.00-01.00
Kulturbroen lukkes i tidsrummet kl. 22.30-24.00

Alternative ruter
Forud for lukningen af Limfjordsbroen vil Aalborg Kommune udsende trafikinformationer til publikum og
trafikanter bl.a. via de sociale medier. Her vil publikum blive gjort opmærksomme på, at der findes alternative
ruter.
I forbindelse med The Tall Ships Races 2022 indsættes der to shuttlefærger mellem Aalborg og
Nørresundby. Den ene sejler mellem Goliath’ Bro og Den gamle kulplads v/P.P. Hedegaard, og den anden
sejler mellem Østre Havn og Stigsborg Brygge (Egholm II).
Foruden shuttlefærger vil publikum også kunne benytte sig af Kulturbroen, hvor fodgængere og cyklister kan
krydse fjorden. På den måde bliver hele arrangementsområdet tæt forbundet på trods af den midlertidige
lukning af Limfjordsbroen.
Af hensyn til sikkerheden afspærres Kulturbroen i tidsrummet kl. 22.30-24.00, så publikum ikke tager plads
herpå, for at se det store fyrværkeri lørdag den 6. august.
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 og Palads Parkering. Dermed sikres adgang til
byens butikker for både byens borgere, gæster samt ansatte i byens butikker og restauranter.
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 The Tall Ships Races 2022 står på. Der udsendes
informationsmateriale til de berørte beboere.
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Bilag:
Bilag 1, The Tall Ship Races 2022 vejlukning
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