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Deltag i debattenSamarbejde
Den nye tværforbindelse vil medføre ændringer i såvel statsvejnettet som 
kommunevejnettet ved Aalborg. Derfor gennemføres planlægningen i samar-
bejde med Vejdirektoratet og Miljøcenter Århus.

Andre interesserede har i debatperioden mulighed for at bidrage med syns-
punkter og alternative forslag og idéer. Disse indlæg vil indgå i arbejdet med 
VVM redegørelsen og Miljøvurderingen. 

Foreløbig tidsplan
Det forventes at planforslagene offentliggøres i foråret 2009, og at de kan 
vedtages endeligt inden udgangen af 2009. Den offentlige høring af forsla-
gene varer 8 uger.

Tidsplanen er blandt andet afhængig af omfanget af idéer, forslag og syns-
punkter, som Aalborg Kommune modtager i debatperioderne. Hvis der under 
den offentlige høring af planforslagene kommer indsigelser, vil planerne ikke 
kunne vedtages før disse er behandlet. 

Deltag i debatten
Der er offentlig debat fra 24. september - 3. november 2008.

Hvis du har spørgsmål vedrørende planlægningen for de nye veje i Aalborg  
syd kan du henvende dig til Erik Møller, tlf. 9931 2216.

Dine kommentarer, idéer og forslag kan inden 3. november 2008 sendes til:

Teknik- og Miljøforvaltningen
Plan & Byg
Udvikling og byomdannelse
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

- eller - 

plan.byg@aalborg.dk

Du kan finde mere information på:
  
www.aalborgkommune.dk/vvm

VVM redegørelse
VVM er en forkortelse for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Vurderingen 
skal gennemføres for en række private og offentlige anlæg.

En VVM redegørelse skal beskrive de omgivelser, som i væsentlig grad 
berøres af et anlægsprojekt, samt de mest betydende virkninger på omgivel-
serne herunder:

Forhold for befolkning, dyr og planter.•	
Jord-, vand-, luft- og klimatiske forhold.•	
Omfanget af trafik og transport.•	
Kulturarven.•	
Landskabet.•	
Afledte socio-økonomiske virkninger af miljøpåvirkningen.•	

VVM redegørelsen er det baggrundsmateriale, som bruges til at udarbejde et 
kommuneplantillæg, hvor kommunen fastsætter bestemmelser for anvendel-
sen af arealer, – herunder også eventuelle bestemmelser som er afstedkom-
met af miljøundersøgelserne.

Miljøvurdering
Som led i planarbejdet skal der også udarbejdes en miljøvurdering (MV) af 
det planforslag, som arbejdet munder ud i. I det konkrete projekt, hvor der 
som en del af kommuneplantillægget udarbejdes en VVM redegørelse, gen-
nemføres VVM og MV undersøgelserne samlet. Dog kan VVM redegørelsen 
blandt andet ikke erstatte kravet om høring af andre berørte myndigheder 
forinden miljøundersøgelsen udarbejdes. 

Før miljøvurderingen udarbejdes, og inden der tages stilling til hvor omfat-
tende og detaljerede oplysninger, der skal indgå i rapporten, skal kommunen 
således høre andre berørte myndigheder om, hvilke særlige forhold der bør 
inddrages i miljøundersøgelsen.

Formålet med VVM og MV
Formålet med VVM og MV er at sikre, at alle væsentlige miljøforhold i for-
bindelse med et projekt eller en plan belyses og vurderes, således at poli-
tikerne i byrådet har det bedst mulige grundlag at træffe beslutning på. Det 
kan være en beslutning om både projektets udformning og placering eller 
planens indhold, men også om hvorvidt projektet eller planen overhovedet 
skal gennemføres. 

I planprocessen er der derfor også indlagt to debatfaser. Nu er der mulighed 
for at komme med idéer, forslag og relevante oplysninger om særlige lokale 
forhold som kan indgå i arbejdet. 

Når der i 2009 foreligger et forslag til kommuneplantillæg med en tilhørende 
VVM redegørelse og miljøvurdering, vil kommuneplantillægget blive fremlagt 
til debat inden den endelige vedtagelse i byrådet

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
I forbindelse med planlægningen for nye vejanlæg i Aalborg syd skal en 
række forhold undersøges i processen. Det drejer sig specielt om:

Samspillet med den planlagte byudvikling.•	
Trafikstøj.•	
Konsekvenserne for trafikafviklingen og trafiksikkerheden i området.•	
Hensynet til landskab, dyre- og planteliv.•	
Mulige alternativer til projektet, herunder alternative placeringsmulig heder,•	  
og en beskrivelse af konsekvenserne, hvis projektet ikke gennemføres. 

Idéer og forslag, som fremkommer i debatten, vil indgå i disse undersøgelser. 

I perioden fra 24. september til 3. november 2008 
har alle mulighed for at komme med idéer, syns-
punkter og forslag til Aalborg Kommune til brug 
for den videre planlægning

Nye vejanlæg  
i Aalborg Syd  
Egnsplanvej - Ny Dallvej

VVM
& MV

Egnsplanvej - Ny Dallvej



Indledning
Den generelle vækst i trafikken og den bymæssige udvikling i Aalborg 
skaber problemer flere steder på vejnettet. Ved Indkildevej stuver trafikken 
tilbage mod motorvejen, gennem Skalborg er der dagligt kødannelser og i 
Aalborg Øst vil den fortsatte byudvikling i universitetsområdet efterhånden 
medføre problemer i krydsene på Universitetsboulevarden.

Problemerne nødvendiggør en udbygning af vejnettet og Aalborg Byråd har 
derfor afsat 325 mio. kr. i budgettet til realisering af en ny sammenhæn-
gende tværforbindelse i det sydlige Aalborg, som sammenbinder Hadsund 
Landevej ved Universitetsområdet i øst med Hobrovej ved City Syd i vest. 

Egnsplanvej vil aflaste Universitetsboulevarden, og tilslutningen af Egnsplan-
vej til E45 vil samtidig aflaste Gugvej. Et ændret tilslutningsanlæg til motor-
vejen vil afhjælpe problemer med nærtliggende tilslutninger til motorvejen. 
Endelig vil Ny Dallvej give en direkte adgang til City Syd, og derved næsten 
halvere trafikken på Skalborg Bakke.

Vejene indgår i Vejudbygningsplan for Aalborg-området, som Aalborg Byråd 
vedtog sammen med Kommuneplanens Hovedstruktur 2005. Der er således 
i planlægningen sikret arealer til vejanlæggene.

Forud for etablering af vejanlæg, skal der foretages en vurdering af om pro-
jekterne kan have en væsentlig indvirkning på miljøet. Er dette tilfældet skal 
der i tilknytning til projektet udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende 
VVM redegørelse og Miljøvurdering. Aalborg Kommune har afgjort, at de 
aktuelle vejanlæg skal belyses gennem en VVM. Begrundelsen herfor er, 
at vejanlæggene berører motorvejen, at de berører beskyttet natur og at de 
samtidig vil have en væsentlig trafikal betydning med heraf følgende miljø-
mæssige konsekvenser (støj, uheld mv). 

Egnsplanvej
Det foreliggende skitseprojekt for Egnsplanvej består af en ca. 5,5 km lang 
tosporet vejforbindelse mellem Hadsund Landevej og E45. Vejen er i skitse-
projektet ført på en bro over godssporet mod Østhavnen. Vejen er tilsluttet 
Hadsund Landevej i en rundkørsel og på strækningen er der sidevejstilslut-
ninger ved Hadsundvej, mod Universitetsparken vest for Sønder Tranders, 
ved Zeusvej og ved Vissevej. Der er skitseret en krydsudformning ved mo-
torvejen med en rundkørsel, men signalanlæg kan også være en mulighed.

I arbejdet med Vejudbygningsplanen i 2005 blev der beregnet en forventet 
fremtidig trafik på Egnsplanvej på 7.500 køretøjer pr døgn i 2015. Siden 
dette er der fremkommet planer om eventuelt at samle sygehusfunktionerne 
i Aalborg i et nyt stort sygehus mellem Universitetsområdet og Hadsund 
Landevej, hvilket kan øge trafikken ad Egnsplanvej yderligere. 

Ændret tilslutningsanlæg på E45
Tilslutningsanlæggene ved Mariendalsmølle og Sønderbro indføringerne 
ligger i kort afstand. Det giver anledning til konflikter mellem indkørende fra 
Mariendalsmølle mod nord og udkørende mod Sønderbro. Samtidig er der 
kapacitetsproblemer ved Indkildevej, som på sigt vil medføre kødannelser 
tilbage til E45, hvorved indfletning fra Sønderbroindføringen til motorvejen 
bliver problematisk.

Den skitserede løsning for et nyt tilslutningsanlæg indeholder lokalveje paral-
lelt med motorvejen, som samler trafikken til og fra Aalborg SV og Aalborg C. 
Dette reducerer antallet af tilslutninger til E45 uden at ændre tilgængelighe-
den til Aalborg. Tilslutningsanlægget giver endvidere mulighed for at tilslutte 
Egnsplanvej og Ny Dallvej til motorvejen, hvorved betjeningen af City Syd og 
Universitetsparken fra motorvejen forbedres.

Løsningen indebærer, at Indkildevej lukkes for gennemkørende biltrafik ved 
E45, samt at der skal etableres en ny krydsning for cyklister på tværs af 
motorvejen.

Ny Dallvej
Skitseprojektet for Ny Dallvej omfatter en knap 3 km lang tosporet vejforbin-
delse fra E45 til Hobrovej ved Dallvej i City Syd. Der er pålagt byggelinier i 
krydset Ny Dallvej - Hobrovej, men der er ikke taget stilling til krydsudform-
ningen. Vejanlægget omfatter en ny bro over E45 for den nord-øst kørende 
trafik samt en ny krydsning af Østerå.

Beregninger i forbindelse med Vejudbygningsplanen i 2005 viste en forven-
tet fremtidig trafik på Ny Dallvej på ca. 13.000 køretøjer pr døgn i 2015. Nye 
analyser af trafikken i City Syd området i forbindelse med planlægningen af 
vejstrukturen i området indikerer at dette tal kan blive højere. Det skyldes en 
række nye funktioner i området – herunder planerne om et IKEA – som ikke 
har været indeholdt i de hidtidige analyser af trafikken.
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Historik
Egnsplanvej har siden midten af 1970’erne indgået i Aalborg Kommunes 
planer for det fremtidige vejnet. Vejanlægget er tæt knyttet til planerne for by-
vækst i områderne ved Gug Øst, Aalborg Universitet og Gistrup, som siden 
da løbende er blevet og fortsat er i færd med at blive realiseret. I 2007 blev 
der tinglyst byggelinier til sikring af Egnsplanvej.

Ny Dallvej løsningen og planerne om et ændret tilslutningsanlæg ved Mari-
endalsmølle indføringen udspringer oprindeligt af analyser i forbindelse med 
vurderinger af en 3. Limfjordsforbindelse, som blev gennemført i samarbejde 
mellem Vejdirektoratet, Nordjyllands Amt og Aalborg Kommune. 

Frem til 2003 indgik der i arbejdet med den 3. Limfjordsforbindelse lande-
vejsløsninger med tilslutning til E45 syd for Dall Villaby. 

Analyser i 2003 viste imidlertid, at en nordligere tilslutning af en landevej til 
E45 ved Mariendalsmølle indføringen ville tiltrække mere trafik fra Hobrovej
og Indkildevej. Med denne løsning vil vejen få en større rolle i forhold til be-
tjeningen af det regionale centerområde i City Syd. 

På den baggrund blev der skitseret en løsning for et ændret tilslutningsan-
læg - et anlæg som løste problemstillingen med nærtliggende tilslutninger til 
E45 og som samtidig ville muliggøre tilslutning af Egnsplanvej og Ny Dallvej. 

Amtsrådet og Byrådet valgte motorvejsløsningen for den 3. Limfjordsforbin-
delse. For at fastholde muligheden for at opnå de gunstige trafikale virknin-
ger, som et ændret tilslutningsanlæg og Ny Dallvej ville medføre, blev disse 
anlæg medtaget i Vejudbygningsplanen med Ny Dallvej som et selvstændigt 
vejanlæg fra E45 til Hobrovej.
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