Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
#BREVFLET#

Deltag i debatten!
Etablering af akutlægehelikopterlandingsplads
Region Nordjylland har søgt Aalborg kommune om tilladelse til at etablere en landingsplads for
akutlægehelikoptere, indenfor planlægningsområdet skitseret herunder evt. på den eksisterende placering ved Ralvej, Øst for Friluftsbadet i Mølholm, Aalborg Vest. Landingspladsen skal
benyttes i ca. 8 år ind til det nye Universitetshospital i Aalborg Øst er etableret.
Det betyder, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse (Vurdering
af Virkninger på Miljøet), og Miljøvurdering (MV) der muliggør denne funktion.
Derfor gennemføres der en fordebat, hvor alle i perioden fra den 17. april til den 15. maj 2013
har mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til brug for den videre planlægningsproces.
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Beskrivelse af projektet

Region Nordjylland har i en forsøgsperiode benyttet et areal ved Ralvej øst for Friluftsbadet til
akutlægehelikopterlandingsplads. Arealet benyttes også af militæret til akutte redningsaktioner
primært fra Læsø og på havet.
Forsøget skulle tjene til udvikling og afprøvning af nye metoder til indbringning af akutte patienter
til nærmeste specialsygehus fra udkantsområderne. Ordningen skulle være med til at sikre alle
borgere en ligeværdig tilgang og hurtig transport til specialiserede og højt specialiserede behandlingstilbud.
Den landsdækkende ordning med akutlægehelikoptere i Danmark gøres nu permanent, og Region
Nordjylland ønsker fortsat at have en landingsplads i et område ved Ralvej, som skal kunne benyttes i ca. 8 år, ind til det nye Universitetshospital i Aalborg Øst er etableret.
Aalborg kommune har desuden igangsat en konkurrence vedrørende en helhedsplan for Vestre
Fjordpark, hvilket er baggrunden for, at der udpeges et planlægningsområde, hvor indenfor landingspladsen skal placeres, således at der gives større friheder i forbindelse med disponering af
området i forbindelse med konkurrencen. En lokalplan for dette konkurrenceområde forventes
igangsat efter sommerferien 2013.
Akutlægehelikopteren har på nuværende tidspunkt base i Karup, men flyttes til Skive formentlig i
2014.
Der er, og skal ikke opføres nogen form for bebyggelse i tilknytning til landingspladsen, men selve
landingspladsen består af et befæstet areal, med en diameter på 23 meter og med belysning i randen. På volden mod friluftsbadet er opstillet en oplyst vindpose (3 meter høj) samt lysfyr (ca. 45
cm høj) til orientering for helikopterpilot.
Den eksisterende landingsplads har været benyttet i en forsøgsperiode på ca. 2 år, hvor den i gennemsnit har været benyttet ca. 1 gang om ugen. Ved forsøgets start forventede regionen, at frekvensen af landinger skulle begrænse sig til højest 1 start og landing pr. døgn.

Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse

Ved visse anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt, skal kommunen offentliggøre et forslag
til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse. VVM står for ”Vurdering af Virkninger på Miljøet”.
En VVM-redegørelse skal belyse såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på omgivelserne,
herunder:
• Forhold for befolkning, dyr og planter.
• Jord-, vand-, luft og klimatiske forhold.
• Omfanget af trafik og transport.
• Kulturarven.
• Landskabet.
• Afledte virkninger på samfundsøkonomien.

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?

VVM-redegørelsen skal blandt andet indeholde en beskrivelse og vurdering af følgende forhold:
• Støjpåvirkning af boliger.
• Trafikale forhold.

Kommuneplan

Området ligger i landzone og i kommuneplanens ramme 3.4.R6 Fjordbadet, som et rekreativt område. Teknik- og miljøforvaltningen har desuden igangsat en konkurrence vedrørende en helhedsplan for Vestre Fjordpark. En lokalplan for dette konkurrenceområde forventes igangsat efter sommerferien 2013. Samkøring af de to planprocesser vil blive vurderet, alternativ at der meddeles
landzonetilladelse til landingspladsen.

Foreløbig tidsplan

Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune igangsætte en mere detaljeret planlægning
for landingspladsen. En sådan planlægning vil omfatte et forslag til kommuneplantillæg med VVMredegørelse/miljørapport samt et udkast til en VVM-tilladelse.
Planen forventes udsendt i en 8 ugers offentlig høring i efteråret 2013. Det forventes at planforslaget kan godkendes endeligt i foråret 2014.

Deltag i debatten

Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet kan du kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen, Anne-Vibeke Skovmark, tlf. 99 31 22 43, avs-teknik@aalborg.dk
Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest den 15. maj
2013 på:
e-mail: plan.byg@aalborg.dk
eller pr. brev til:
Teknik- og Miljøforvaltningen
Plan & Byg
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Vi foretrækker elektronisk post (e-mail).
Venlig hilsen
Anne-Vibeke Skovmark
Landinspektør
Direkte tlf.: 9931 2243
avs-teknik@aalborg.dk

