Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Ulrich Clausen
11. februar 2016 11:29
Peter Serup
SV: Skiltning Akafa

Hej Peter
Der er projektmøde med Nordjyllands Politi i næste uge, hvor vi har projektet med de
trafiksikkerhedsfremmende tiltag på Svenstrup Skolevej med, og som skal indgå i udbygningsaftalen. Det
indgår heri skiltning med lastbilforbud på Svenstrup Skolevej fra Langdyssen mod øst (renovation
undtaget) og fra Østermøllevej mod vest (kun gennemkørsel). I samme forbindelse kigger vi på
servicevejvisningen til Akafa med følgende forslag til ændringer:
1. Hobrovej – Runesvinget.
Akafa-skiltet er placeret på Runesvinget og bør flyttes til det nordlige ben af Hobrovej
2. Runesvinget – Langdyssen
Akafa-skiltet er placeret på det nord-østlige hjørne og kan ses fra både øst og vest. Skiltet bør blive
stående
3. Langdyssen – Svenstrup Skolevej
Bør fjernes og flyttes til T-krydset Skipper Clements Vej – Langdyssen.
4. Skipper Clements Vej – Øster Møllevej
Nuværende skilt på sydvestlige hjørne kan kun ses fra øst og bør placeres, så det også kan ses fra
vest, flyttes evt. til sydøstlige hjørne.
Vi arbejder videre med de nævnte forslag
Venlig hilsen

Ulrich Clausen
Trafik & Veje
Direkte tlf.: 9931 2344
Mail: ulrich.clausen@aalborg.dk
Er du trafik-informeret? Prøv den nye App med:
iOS: https://itunes.apple.com/dk/app/nordjylland/id785385438?l=da&mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.appworkers.customers.vd.nordjylland&hl=da

App opdatering - nu med push beskeder og P4's trafikmeldinger, se her: http://goo.gl/OwVO9S

Fra: Peter Serup
Sendt: 10. februar 2016 08:49
Til: Ulrich Clausen
Emne: Skiltning Akafa
Hej Ulrich
Charlotte og jeg havde møde med Akafa i mandags, hvor de nævnte skiltningen til Akafa.
Det lovede vi at undersøge.
Når man kommer fra syd er der 3 skilte, der henviser til Akafa. Særligt skiltet ved Langdyssen/Svenstrup Skolevej bør
nok ikke stå der, da det leder trafikken ned ad Svenstrup Skolevej.
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Har I overvejet noget i forhold til skiltningen?

Vi snakkes ved
/Peter
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Peter Serup
1. marts 2016 14:10
Ulrich Clausen
SV: Skiltning Akafa

FileUpdateStatus:

0

Hej Ulrich
Du må meget gerne sende det til dem direkte til kommentering, hvis det er OK med dig – tænker det vil være fint,
når det handler ”rent” om trafikken og skiltningen.
Du kan sende til Claus Hansen på claus.hansen@arlafoods.com – og gerne cc til mig.
Enig i at servicevejvisningen ikke behøver at afvente lokalplanen – og enig i at mødet med skolebestyrelsen ikke gav
anledning til ændringer
/Peter

Fra: Ulrich Clausen
Sendt: 25. februar 2016 09:17
Til: Peter Serup; Knud Jacob Knudsen
Cc: Jeppe Astrup Andersen
Emne: VS: Skiltning Akafa

Hej Peter og Knud Jacob
Vedlagt afmærkningsplan for Svenstrup Skolevej med de trafiksikkerhedsfremmende tiltag, der indgår i
udbygningsaftalen, herunder etablering af lastbilforbud mellem Langdyssen og Østermøllevej.
Afmærkningen er godkendt på projektmøde med politiet d. 18. feb. Planen erstatter den skitse, der tidligere
er sendt til KJK som bilag til udbygningsaftalen.
De nedenstående ændringer af servicevejvisningen behøver vel ikke afvente lokalplanen, men er vel i
overensstemmelse med det rutevalg, vi er enige med Akafa om bør gælde allerede nu. Kan I i P & U via
jeres kontakt med Akafa afklare ved lejlighed, om de er enige? Samtidig kan I evt. høre, om Akafa har
bemærkninger til den godkendte afmærkningsplan. Jeg kan også sende det til dem til kommentering, hvis
du hellere vil det.
Jeg går ud fra, at mødet med skolebestyrelsen for nylig ikke har medført ændringer. Jeg mener ikke, der
kom nye løsninger på bordet ved den lejlighed.
Venlig hilsen
Ulrich Clausen
Trafik & Veje
Direkt tlf.: 9931 2344

Fra: Ulrich Clausen
Sendt: 11. februar 2016 11:29
Til: Peter Serup <peter.serup@aalborg.dk>
Emne: SV: Skiltning Akafa
1

Hej Peter
Der er projektmøde med Nordjyllands Politi i næste uge, hvor vi har projektet med de
trafiksikkerhedsfremmende tiltag på Svenstrup Skolevej med, og som skal indgå i udbygningsaftalen. Det
indgår heri skiltning med lastbilforbud på Svenstrup Skolevej fra Langdyssen mod øst (renovation
undtaget) og fra Østermøllevej mod vest (kun gennemkørsel). I samme forbindelse kigger vi på
servicevejvisningen til Akafa med følgende forslag til ændringer:
1. Hobrovej – Runesvinget.
Akafa-skiltet er placeret på Runesvinget og bør flyttes til det nordlige ben af Hobrovej
2. Runesvinget – Langdyssen
Akafa-skiltet er placeret på det nord-østlige hjørne og kan ses fra både øst og vest. Skiltet bør blive
stående
3. Langdyssen – Svenstrup Skolevej
Bør fjernes og flyttes til T-krydset Skipper Clements Vej – Langdyssen.
4. Skipper Clements Vej – Øster Møllevej
Nuværende skilt på sydvestlige hjørne kan kun ses fra øst og bør placeres, så det også kan ses fra
vest, flyttes evt. til sydøstlige hjørne.
Vi arbejder videre med de nævnte forslag
Venlig hilsen

Ulrich Clausen
Trafik & Veje
Direkte tlf.: 9931 2344
Mail: ulrich.clausen@aalborg.dk
Er du trafik-informeret? Prøv den nye App med:
iOS: https://itunes.apple.com/dk/app/nordjylland/id785385438?l=da&mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.appworkers.customers.vd.nordjylland&hl=da

App opdatering - nu med push beskeder og P4's trafikmeldinger, se her: http://goo.gl/OwVO9S

Fra: Peter Serup
Sendt: 10. februar 2016 08:49
Til: Ulrich Clausen
Emne: Skiltning Akafa
Hej Ulrich
Charlotte og jeg havde møde med Akafa i mandags, hvor de nævnte skiltningen til Akafa.
Det lovede vi at undersøge.
Når man kommer fra syd er der 3 skilte, der henviser til Akafa. Særligt skiltet ved Langdyssen/Svenstrup Skolevej bør
nok ikke stå der, da det leder trafikken ned ad Svenstrup Skolevej.
Har I overvejet noget i forhold til skiltningen?

2

Vi snakkes ved
/Peter
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Peter Serup
4. marts 2016 15:48
'Carsten Møller Mølgaard'
SV: SV: Arlas udvidelse i Svenstrup

FileUpdateStatus:

0

Hej Carsten
Jeg har fået oplyst af min kollega i Miljøafdelingen, at sagsbehandler for Arla Foods AKAFA ved Miljøstyrelsen er
Henrik Møller Hestbech.
Han har følgende kontaktoplysninger
Henrik Møller Hestbech
Biolog
Virksomheder (Aarhus)
Dir tlf.: (+45) 72 54 44 12
hemhe@mst.dk

Lyseng Alle 1
DK - 8270 Højbjerg
Tlf.: (+45) 72 54 40 00
www.mst.dk

Med venlig hilsen
Peter Serup
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2240
Peter.Serup@aalborg.dk

Fra: Carsten Møller Mølgaard [mailto:carstenmmolgaard@gmail.com]
Sendt: 1. marts 2016 21:50
1

Til: Peter Serup
Emne: Re: SV: Arlas udvidelse i Svenstrup

Kære Peter
Vil du sende kontaktoplysninger på sagsbehandleren for staten, som behandler Arlas udvidelse i Svenstrup?
Mvh. Carsten Mølgaard
Den 02/02/2016 11.44 skrev "Peter Serup" <peter.serup@aalborg.dk>:
Hej Carsten

Tak for din mail.
Vi har i Aalborg Kommune igangsat en planlægning for en udvidelse af Arla i Svenstrup.
Det startede op med en såkaldt fordebat, som blev afholdt i 25. marts til 22. april 2015. Fordebatten har primært til
formål at få peget på de særlige fokusområder, der skal arbejdes videre med i den videre planlægning.
By- og Landskabsudvalget har på deres møde 28. maj 2015 besluttet at igangsætte den videre planlægning med et
kommuneplantillæg og en lokalplan.

Der er to helt store fokusområder, der arbejdes særligt med – dels trafiksikkerhed i forhold til skolevejen til
Svenstrup Skole, dels den øgede trafikstøj som udvidelsen vil afstedkomme.

Trafiksikkerhed:
Krydset mellem Arla, Svenstrup Skolevej og Østermøllevej skal indrettes, så der opnås en god adskillelse mellem de
forskellige typer trafikanter, så der er god oversigt og lav hastighed.
Det er vigtigt for alle parter, at der kan ske en sikker afvikling af trafikken, så skolebørnene trygt kan færdes til og fra
skole og klub.

Trafikstøj:
Der vil ved udvidelsen ske en forøget trafik af lastbiler – særligt i nattetimerne, hvor de forholdsmæssigt støjer
mere.
Det er derfor et fokusområde at drøfte køreruter, støjbelastning i de nærliggende boligområder samt løsninger for
at minimere denne støj.

Aalborg Kommune arbejder med det planmæssige – altså kommuneplan og lokalplan, der fastsætter rammerne for
det byggeri, der kan ske på ejendommen – herunder arbejdet med trafiksikkerhed og trafikstøj.
2

Men i forhold til selve virksomhedens drift er det staten, der er miljømyndighed. Det er således her man er inde at
vurdere på driften, udvidelsens negative/positive konsekvenser og dermed også vurderingen af, om der skal
gennemføres en VVM-proces for udvidelsen.

Ved udvidelsen vil der dels blive bygget et nyt og mere effektivt anlæg og dels vil en del af det gamle anlæg blive
taget ned.
Samlet set vil det – trods en større produktion – betyde, at den samlede miljøbelastning ikke bliver større end i dag –
måske snarere tværtimod.

Fra kommunens side forventer vi, at der kommer et lokalplanforslag i offentlig høring i løbet af foråret.
Det kommer i offentlig høring i 8 uger, hvor alle har mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser til det
fremlagte forslag.
Alle bemærkninger og indsigelser forelægges Byrådet, som så efterfølgende beslutter, hvad der videre skal ske.

Håber det gav lidt et billede af processen.

Har du yderligere spørgsmål, må du endelig henvende sig igen

Med venlig hilsen
Peter Serup
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2240
Peter.Serup@aalborg.dk
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Fra: carstenmmolgaard [mailto:carstenmmolgaard@gmail.com]
Sendt: 29. januar 2016 13:04
Til: Peter Serup
Emne: Arlas udvidelse i Svenstrup

Kære Peter Serup
I Svenstrup er vi mange som er bekymrede for Arlas udvidelse med der af følgende øget tung trafik. Byen er
ellers inde i en positiv udvikling med mange tilflyttere, udvikling af parkanlæg og byfornyelse omkring
torvet i midtbyen. Det er derfor enormt svært at se den miljø og planlægningsmæssige fornuft i denne
udvidelse.
Hvad kræves der for at gennemføre en VVM i Svenstrup? Hvad skal der til for at ændre Arlas tilladelse til
at udvide?
Håber du kan hjælpe mig med at forstå processen.
Mvh. Carsten Mølgaard
Tlf. 93909230
Sendt fra Samsung mobil.
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Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Birgitte Koch <birgitte.koch@arlafoods.com>
4. marts 2016 04:28
Peter Serup
Claus Hansen
RE: kontaktperson miljøstyrelsen

Hej Peter
Ja det er Henrik som hidtil har været kontaktperson
Birgitte
From: Peter Serup [mailto:peter.serup@aalborg.dk]
Sent: 2. marts 2016 13:20
To: Birgitte Koch
Subject: kontaktperson miljøstyrelsen
Hej Birgitte
Forsøgte at ringe uden held – derfor denne mail
Vores rådmand, repræsentanter fra Trafik & Vej afdelingen og jeg har haft møde med repræsentanter fra blandt
andet skolebestyrelsen på Svenstrup Skole.
Det gik meget på trafiksikkerhed og sikring af skolevej, når der nu sker en fordobling af antallet af lastbiler.
Men der var også en snak omkring den støj (både trafikstøj og virksomhedsstøj) og de gener som virksomheden
påvirker omgivelserne med.
I den forbindelse forklarede jeg, hvordan den planlægning Aalborg Kommune har igangsat med lokalplan,
kommuneplantillæg og miljøvurdering hænger sammen med det VVM arbejde, som staten arbejder med.
I forhold til VVM-arbejdet spurgte de til om det var muligt at få oplysninger om, hvem der sidder med VVM-opgaven
i staten.
Jeg tror det handler om at forstå, hvilken rolle de forskellige myndigheder har. Det tænker jeg er OK.
Fra min kollega i kommunens miljøafdeling har jeg fået nedenstående kontaktperson oplyst – er det også ham du
taler med?
Henrik Møller Hestbech
Biolog
Virksomheder (Aarhus)
Dir tlf.: (+45) 72 54 44 12
hemhe@mst.dk

Lyseng Alle 1
DK - 8270 Højbjerg
Tlf.: (+45) 72 54 40 00
www.mst.dk
Vi snakkes ved

Med venlig hilsen
Peter Serup
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
1

9931 2240
Peter.Serup@aalborg.dk
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Jeppe Astrup Andersen
4. marts 2016 09:04
Peter Serup
møde med svenstrup skole om AKAFA 110216
møde med svenstrup skole om AKAFA 110216.docx

Hej
Beklager den sene tilbagemelding
Her er mine noter
Vh
Jeppe

1

Møde

Svenstrup Skole og udvidelsen af AKAFA

Trafikplanlægning, BLF

Dato

Klik her for at angive en dato., kl. Indtast klokkeslæt

By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Sted

Indtast sted

Init.: JAA

Deltagere

Indtast deltagere

Afbud

Indtast afbud

Referent

Jeppe Astrup Andersen

Sagsnr.

Indtast sagsnr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bekymring i forhold til fordobling af lastbiltrafik – skærer byen over
Bekymring over støjproblematik og miljøforhold
Undren over at der ikke er blevet orienteret om eller inddraget i planerne tidligere
Utilfredsstillende at man udvider en fabrik midt i byen og ikke i de omkringliggende industrikvarterer
AKAFA har ligget der siden 1930erne og er en forudsætning samt at det skaber arbejdspladser
lastbilforbud bliver ikke overholdt på Svenstrup Skolevej
Parkanlægget bliver ødelagt af gener fra tungtrafik
Sportsanlægget er flyttet til Langdyssen.
Overvej stisystem på Langdyssen og Svenstrup Skolevej
Hvad vil byudvikling i Svenstrup betyde for forøgelse af blødetrafikanter til skolen.
Føler ikke at problemet er løst, med de præsenteret løsninger
Kan man ligge en mælkeledning ned i jorden så lastbiler ikke køre helt hen til fabrikken.

Møde

Svenstrup Skole og udvidelsen af AKAFA

Trafikplanlægning, BLF

Dato

Klik her for at angive en dato., kl. Indtast klokkeslæt

By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Sted

Indtast sted

Init.: JAA

Deltagere

Indtast deltagere

Afbud

Indtast afbud

Referent

Jeppe Astrup Andersen

Sagsnr.

Indtast sagsnr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bekymring i forhold til fordobling af lastbiltrafik – skærer byen over
Bekymring over støjproblematik og miljøforhold
Undren over at der ikke er blevet orienteret om eller inddraget i planerne tidligere
Utilfredsstillende at man udvider en fabrik midt i byen og ikke i de omkringliggende industrikvarterer
AKAFA har ligget der siden 1930erne og er en forudsætning samt at det skaber arbejdspladser
lastbilforbud bliver ikke overholdt på Svenstrup Skolevej
Parkanlægget bliver ødelagt af gener fra tungtrafik
Sportsanlægget er flyttet til Langdyssen.
Overvej stisystem på Langdyssen og Svenstrup Skolevej
Hvad vil byudvikling i Svenstrup betyde for forøgelse af blødetrafikanter til skolen.
Føler ikke at problemet er løst, med de præsenteret løsninger
Kan man ligge en mælkeledning ned i jorden så lastbiler ikke køre helt hen til fabrikken.

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Ulrich Clausen
10. marts 2016 10:13
Peter Serup
SV: Udbygningsaftale i forbindelse med ny lokalplan for AKAFA

Hej Perter
Jeg vil lige forhøre mig. Vejreglerne er jo vejledende vedrørende det meste, men der kan muligvis være
noget driftsmæssigt at tage højde for.
Mvh.
Ulrich
Fra: Peter Serup
Sendt: 9. marts 2016 15:57
Til: Ulrich Clausen
Emne: SV: Udbygningsaftale i forbindelse med ny lokalplan for AKAFA
Hej Ulrich
AKAFA/Grontmij er ved at skitsere på støjskærmen i forbindelse udbygningsaftalen. I den forbindelse er jeg blevet
spurgt en ekstra gang om afstanden fra støjskærm til vej.
Som det fremgår nedenfor har vi drøftet det tidligere – og det er også meldt tilbage til dem med 1 meter.
Ligeledes har vi talt om, at der skulle være så meget plads mellem støjskærmen og naboernes hække, at det skulle
være muligt at klippe hæk/vedligeholde hegn.
Nu er de så kommet så vidt, at de kan se, at det nogen steder kniber med pladsen. Forstået sådan at det er svært
BÅDE at have 1 meter til vejen OG have tilstrækkelig plads til hækklipning mv.
Og nu mit spørgsmål: Den ene meter til vejen – er det et ufravigeligt krav eller kan det være mindre – 80-90 cm ?
Jeg har ikke set noget præcist på det, så ved ikke hvor problematikken er. Vi kan jo også melde tilbage, at vi
forholder os til deres oplæg
/Peter
Fra: Peter Serup
Sendt: 18. december 2015 15:21
Til: Ulrich Clausen; Knud Jacob Knudsen
Cc: Niels Bresemann Jensen
Emne: SV: Udbygningsaftale i forbindelse med ny lokalplan for AKAFA

Hej
Jeg er helt enig. Projektet i forhold til vejanlæg anser jeg også for at være færdig.
I forhold til støjskærm har vi meldt afstandskravet på 1 meter til kørebane tilbage til Grontmij/AKAFA som en vigtig
parameter for skitseprojektet.
/Peter
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Fra: Ulrich Clausen
Sendt: 18. december 2015 15:14
Til: Knud Jacob Knudsen; Peter Serup
Cc: Niels Bresemann Jensen
Emne: SV: Udbygningsaftale i forbindelse med ny lokalplan for AKAFA

Hej
Hvis jeg lige skal give mit besyv med vil det være, at det foreliggende skitseprojekt for vejanlægget (kryds
og overkørsel) må være tilstrækkelig. Ang. støjskærme vil kravene til et skitseprojekt, der skal godkendes
af Trafik og Veje, især være grundlaget for en færdsels- og sikkerhedsmæssig vurdering, som først og
fremmest er skærmens placering i forhold til vej. Afstandskravet fra kørebane er 1,0 m. Derudover skal den
fremtidige vedligeholdelsesudgift være estimeret, og det hænger vel sammen med bl.a. materialevalg.
Venlig hilsen

Ulrich Clausen
Trafik & Veje
Tlf.: 9931 2344
Mail: ulrich.clausen@aalborg.dk
Er du trafik-informeret? Prøv den nye App med:
iOS: https://itunes.apple.com/dk/app/nordjylland/id785385438?l=da&mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.appworkers.customers.vd.nordjylland&hl=da

App opdatering - nu med push beskeder og P4's trafikmeldinger, se her: http://goo.gl/OwVO9S

PS. Ved godt jeg har et hængeparti vedr. mulig fjernelse af vejvisning til Akafa ved Runesvinget 

Fra: Knud Jacob Knudsen
Sendt: 18. december 2015 08:15
Til: Peter Serup
Cc: Ulrich Clausen
Emne: SV: Udbygningsaftale i forbindelse med ny lokalplan for AKAFA
Hej Peter
Jeg har indsat mine bemærkninger med rødt nedenfor.
Du er meget velkommen til at kontakte mig senere i dag, såfremt der er noget vi skal drøfte. Jeg er tilbage på pinden
over middag.
venlig hilsen
Knud Jacob Knudsen
Jurist
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
tlf. 9931 2104

Fra: Peter Serup
Sendt: 17. december 2015 17:08
Til: Knud Jacob Knudsen
Emne: SV: Udbygningsaftale i forbindelse med ny lokalplan for AKAFA
2

Hej Knud Jacob
Jeg har fået et spørgsmål fra Claus Hansen – direktøren fra AKAFA i Svenstrup, som var med til møde da vi talte om
udbygningsaftale.
Baggrunden er at jeg har meddelt dem, at det er ved at være tiden at få arbejdet konkret med et skitseprojekt til
brug for udbygningsaftalen – om de havde fat i en konsulent til det arbejde.
Det har de så drøftet, og er blevet lidt usikre på, om det nu også var et krav med projektering.
Deres udgangspunkt for det er, at der f.eks. kan gå 3-4 år inden de skal til at udbygge virksomheden. Når de skal det
udløser det så – som vi talte om på mødet – udbygningsaftalen med kryds og støjskærm.
Det de er bange for er, at det er spild af penge at projektere støjskærmen nu, da der kan være kommet bedre,
billigere løsninger, når de skal i gang. Det vil så kræve en ny projektering på det tidspunkt.
Mit svar var, at de punkter, som du har sendt til dem (nedenfor) er udgangspunktet for alle de udbygningsaftaler vi
laver. Der skal således leveres et skitseprojekt og overslag over økonomi incl. projektering. Holder vi ikke fast i det?
Jo. Der skal foreligge et skitseprojekt, som skal godkendes af Trafik & Veje, og som skal indgå som bilag til
udbygningsaftalen og ledsage lokalplanforslaget i høringen.
Spørgsmålet er om man kan drøfte omfanget/detaljeringsgraden af sådan et projekt, så det primært går på konkret
placering i forhold til skel, vej mv. samt højder og udformning.
Altså de overordnede rammer for en kommende løsning – uden at det er totalt detailprojekteret. Enig i
ovennævnte. Der skal udarbejdes skitseprojekt for krydset og for støjskærmen med oplysning om bl.a. konkret
placering i forhold til skel, vej mv. samt højder og udformning, herunder materialer med illustrationer mv..
Ved ikke hvad du tænker omkring det – vi kan evt. lige snakkes ved fredag.
/Peter
Fra: Knud Jacob Knudsen
Sendt: 30. oktober 2015 12:58
Til: chnn@arlafoods.com; Peter Serup; Ulrich Clausen; Charlotte Zeth Andersen
Emne: Udbygningsaftale i forbindelse med ny lokalplan for AKAFA

I forlængelse af dagens møde hos AKAFA fremsendes hermed min check-liste for det input, som skal udarbejdes som
grundlag for et udkast til udbygningsaftale:
Input til udbygningsaftale (standard):
1. Detaljeret tekstmæssig beskrivelse af de infrastrukturanlæg, som skal udføres, herunder oplysning om
anlæggenes/vejenes nuværende og fremtidige status (off. /privat vejareal?)
2. Et skitseprojekt + tegning/kortbilag af anlægget (inkl. nuværende matrikelskel), som skal indgå som bilag til
aftalen,
3. Oplysning om omfanget af arealerhvervelse fra de tilgrænsende ejendomme med kortbilag. Oplysning om,
hvorvidt arealerhvervelsen sker ved frivillig aftale/ekspropriation.
4. Oplysning om parterne i aftalen (kun nuværende grundejere kan være part),
5. Udkast til lokalplanforslag,
6. Økonomi (samlede udgifter til projektering, anlæg mv.)
7. Tidsplan: Hvornår skal anlægget udføres? Hvad er status og tidsplan for evt. arealerhvervelse? (Skal arbejdet
udføres ved lokalplanens endelige godkendelse?
8. Hvem skal detail-projektere?
9. Hvem skal være bygherre og hvem skal udføre? (Anlægsopgaven skal udbydes efter reglerne i
tilbudsloven/udbudsdirektivet)
10. Sikkerhedsstillelse. Grundejeren skal stille bankgaranti på anfordringsvilkår for alle udgifter inden
lokalplanens og udbygningsaftalens endelige vedtagelse.
Jeg skal venligst anmode Trafik&Veje om at fremsende tegningerne for skitseprojektet for krydset v/Øster
Møllevej/Svenstrup Skolevej og overkørslen ved Langdyssen.
3

Samtidig skal jeg anmode om en kortfattet tekstmæssig beskrivelse af disse anlæg, oplysning om størrelsen af
arealer, der skal afstås til det offentlige vejareal, samt oplysning om anslåede udgifter til projektering og udførelse.
Når der foreligger nærmere afklaring vedr. projektet for støjskærmen, skal jeg anmode om at modtage nærmere
oplysninger herom til brug for udkastet til udbygningsaftale.

venlig hilsen
Knud Jacob Knudsen
Jurist
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
tlf. 9931 2104

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Juridisk Afdeling, BLF
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 2000
www.aalborg.dk

Kommunen må efter reglerne i Persondataloven ikke kommunikere elektronisk om personlige oplysninger, med mindre det
sker som sikker kommunikation - f.eks. med Digital Post. På www.aalborg.dk kan du læse om Digital Post.
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Signe Krogh
17. marts 2016 09:20
Peter Serup
SV: Ledninger langs Skipper Clements Vej

Hej Peter
Jeg sender dit spørgsmål videre til Kloak, Vand, Gas og Varme. Hvad der muligvis ligger af andre
ledninger, må du trække et andet sted (eksempelvis på LER).
Håber det er den hjælp du efterspørger?
/Signe
Fra: Peter Serup
Sendt: 16. marts 2016 17:01
Til: Signe Krogh
Emne: Ledninger langs Skipper Clements Vej
Hej Signe
I forbindelse med lokalplanarbejdet for udvidelse af AKAFA i Svenstrup er der jo også drøftelser om etablering af en
støjskærm langs Skipper Clements Vej.
Støjskærmene forventes placeret i rabatten til vejen – angivet med finde røde streger på nedenstående kort
Ved du om der ligger en masse ledninger i de rabatter? Det er jo ret væsentligt før vi begynder at projektere noget
Har du spørgsmål siger du endelig til
/Peter

1

2

Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Annie Fuglsang Pedersen
17. marts 2016 11:47
Peter Serup
Signe Krogh
Skipper Clement Vej

Hej Peter
Aalborg Vand A/S har ingen ledninger i denne strækning, området forsynes af Svenstrup Vandværk.
Du skal søge ledningsoplysninger i LER. Der er jo nok også både el. tlf. mv. på stedet.
Venlig hilsen
Annie Pedersen
Teknisk Designer
Tlf. 7743 9105
Mobil 4173 9105
Annie.f.pedersen@aalborg.dk

Aalborg Vand A/S
Sønderbro 53
9000 Aalborg
Tlf. 7743 9100
Fax 7743 9118
www.aalborgvand.dk
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Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Peter Serup
21. marts 2016 11:17
'Carsten Møller Mølgaard'
Charlotte Zeth Andersen
SV: Orientering om lokalplan mv. for boliger, Griegsvej, Frejlev

Hej Carsten
Lige så snart der er et planforslag klar til politisk behandling, og byrådet sender planen i offentlig høring, vil
der blive meldt ud på tilsvarende vis som i Frejlev-planen.
Det vil sige datoer for offentlig høring, klagefrister, klagevejledning mv.
Men det sker først i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Indtil da er der jo ikke taget
beslutning om at sende et forslag i høring
Med venlig hilsen
Peter Serup
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2240
Peter.Serup@aalborg.dk

Fra: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Sendt: 18. marts 2016 13:29
Til: Peter Serup ; Charlotte Zeth Andersen
Emne: VS: Orientering om lokalplan mv. for boliger, Griegsvej, Frejlev
Fra: Carsten Møller Mølgaard [mailto:carstenmmolgaard@gmail.com]
Sendt: 18. marts 2016 13:24
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) <plan.udvikling@aalborg.dk>
Emne: Re: Orientering om lokalplan mv. for boliger, Griegsvej, Frejlev

Hej Peter
Tak for informationen, er der en tilsvarende tidsplan for Arlas udvidelse i Svenstrup, som du kan sende til
mig?
Vi forventer at klage til Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende VVM redegørelsen.
Mvh. Carsten Mølgaard
Den 18. marts 2016 kl. 11.29 skrev <plan.byg@aalborg.dk>:
1

Aalborg Byråd har 14. marts 2016 endeligt godkendt Lokalplan 6-3-105 med tilhørende
Kommuneplantillæg 6.017.
Planerne kan ses på følgende link:
http://www.aalborg.dk/om-kommunen/byplanlaegning/lokalplaner/gaeldende-planer-med-klagefrist/6-3105

Peter Serup
Planlægger
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Signe Krogh
21. marts 2016 11:54
Peter Serup
VS: Ledninger langs Skipper Clements Vej

Hej Peter
Hermed svar fra Varme A/S
/Signe
Fra: Kurt Sørensen
Sendt: 17. marts 2016 09:35
Til: Signe Krogh
Emne: SV: Ledninger langs Skipper Clements Vej
Hej Signe
Der er ikke fjernvarmeledninger i de viste strækninger, bortset fra en enkelt krydsning ved
Frederikshøjvej/Musvågevej.

1

Venlig hilsen
Kurt Sørensen
Planlægningsassistent
Tlf. 9931 4864
kurt.1.soerensen@aalborg.dk

Aalborg Varme A/S
Hjulmagervej 20
Postboks 463
9000 Aalborg
Tlf. 9931 4800
Fax 9931 4894
www.aalborgvarme.dk
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Fra: Signe Krogh
Sendt: 17. marts 2016 09:18
Til: Dorte Røndbjerg <dorte.rondbjerg@aalborg.dk>; Henrik Andersen <henrik.andersen@aalborg.dk>; Klaus KolindHansen <Klaus.Kolind-Hansen@aalborg.dk>; Kurt Sørensen <kurt.1.soerensen@aalborg.dk>
Emne: VS: Ledninger langs Skipper Clements Vej
Kære ledningsejere
Jeg har fået et spørgsmål fra en lokalplanlægger, hvor jeg har brug for jeres hjælp.
Har I ledninger i rabatten langs vejen, hvor der er markeret med rødt på nedenstående kort?
Venlig hilsen
Signe Krogh
Naturgeograf
tlf.: 9931 9369
signe.krogh@aalborg.dk
Aalborg Kommune
Miljø- og Energiforvaltningen
Miljø- og Energiplanlægning
Stigsborg Brygge 5

9400 Nørresundby
Tlf. 9931 9400
www.aalborg.dk

Kommunen må efter reglerne i Persondataloven ikke kommunikere elektronisk om personlige oplysninger, med mindre det
sker som sikker kommunikation - f.eks. med Digital Post. På www.aalborg.dk kan du læse om Digital Post.

Fra: Peter Serup
Sendt: 16. marts 2016 17:01
Til: Signe Krogh <signe.krogh@aalborg.dk>
Emne: Ledninger langs Skipper Clements Vej
Hej Signe
I forbindelse med lokalplanarbejdet for udvidelse af AKAFA i Svenstrup er der jo også drøftelser om etablering af en
støjskærm langs Skipper Clements Vej.
Støjskærmene forventes placeret i rabatten til vejen – angivet med finde røde streger på nedenstående kort
Ved du om der ligger en masse ledninger i de rabatter? Det er jo ret væsentligt før vi begynder at projektere noget
Har du spørgsmål siger du endelig til
/Peter
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Signe Krogh
21. marts 2016 11:56
Peter Serup
VS: Ledninger langs Skipper Clements Vej

Hej Peter
Hermed svar fra Kloak A/S
/Signe
Fra: Dorte Røndbjerg
Sendt: 18. marts 2016 15:35
Til: Signe Krogh
Emne: SV: Ledninger langs Skipper Clements Vej
Hej Signe
Vedlagt udsnit af vores ledningsplan.
Hovedparten af Kloak’s ledninger er beliggende i vejarealet.
Ved Marathonstien’s tilslutning til Skipper Clements Vej er dog en kloakledning på tværs af en evt. kommende
støjskærm.

Hilsen Dorte
Fra: Signe Krogh
Sendt: 17. marts 2016 09:18
Til: Dorte Røndbjerg <dorte.rondbjerg@aalborg.dk>; Henrik Andersen <henrik.andersen@aalborg.dk>; Klaus Kolind1

Hansen <Klaus.Kolind-Hansen@aalborg.dk>; Kurt Sørensen <kurt.1.soerensen@aalborg.dk>
Emne: VS: Ledninger langs Skipper Clements Vej
Kære ledningsejere
Jeg har fået et spørgsmål fra en lokalplanlægger, hvor jeg har brug for jeres hjælp.
Har I ledninger i rabatten langs vejen, hvor der er markeret med rødt på nedenstående kort?
Venlig hilsen
Signe Krogh
Naturgeograf
tlf.: 9931 9369
signe.krogh@aalborg.dk
Aalborg Kommune
Miljø- og Energiforvaltningen
Miljø- og Energiplanlægning
Stigsborg Brygge 5

9400 Nørresundby
Tlf. 9931 9400
www.aalborg.dk

Kommunen må efter reglerne i Persondataloven ikke kommunikere elektronisk om personlige oplysninger, med mindre det
sker som sikker kommunikation - f.eks. med Digital Post. På www.aalborg.dk kan du læse om Digital Post.

Fra: Peter Serup
Sendt: 16. marts 2016 17:01
Til: Signe Krogh <signe.krogh@aalborg.dk>
Emne: Ledninger langs Skipper Clements Vej
Hej Signe
I forbindelse med lokalplanarbejdet for udvidelse af AKAFA i Svenstrup er der jo også drøftelser om etablering af en
støjskærm langs Skipper Clements Vej.
Støjskærmene forventes placeret i rabatten til vejen – angivet med finde røde streger på nedenstående kort
Ved du om der ligger en masse ledninger i de rabatter? Det er jo ret væsentligt før vi begynder at projektere noget
Har du spørgsmål siger du endelig til
/Peter
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Signe Krogh
21. marts 2016 12:03
Peter Serup
VS: Ledninger langs Skipper Clements Vej

Hej Peter
Hermed svar fra GAS
/Signe
Fra: Henrik Andersen
Sendt: 21. marts 2016 10:22
Til: Signe Krogh
Emne: SV: Ledninger langs Skipper Clements Vej
Hej Signe
Aalborg Gas har ikke ledninger i Svenstrup. Men fra mit tidligere job ved jeg, at HMN Naturgas I/S har
forsynet AKAFA med naturgas: Måske var det en god idé også at spørge dem?
Venlig hilsen
Aalborg Gas
Henrik Andersen
Gasforsyningschef
Tlf. 9931 4601
Mobil 2099 4601
henrik.andersen@aalborg.dk
www.aalborggas.dk

Fra: Signe Krogh
Sendt: 17. marts 2016 09:18
Til: Dorte Røndbjerg <dorte.rondbjerg@aalborg.dk>; Henrik Andersen <henrik.andersen@aalborg.dk>; Klaus KolindHansen <Klaus.Kolind-Hansen@aalborg.dk>; Kurt Sørensen <kurt.1.soerensen@aalborg.dk>
Emne: VS: Ledninger langs Skipper Clements Vej
Kære ledningsejere
Jeg har fået et spørgsmål fra en lokalplanlægger, hvor jeg har brug for jeres hjælp.
Har I ledninger i rabatten langs vejen, hvor der er markeret med rødt på nedenstående kort?
Venlig hilsen
Signe Krogh
Naturgeograf
tlf.: 9931 9369
signe.krogh@aalborg.dk
Aalborg Kommune
Miljø- og Energiforvaltningen
Miljø- og Energiplanlægning
Stigsborg Brygge 5

9400 Nørresundby
1

Tlf. 9931 9400
www.aalborg.dk

Kommunen må efter reglerne i Persondataloven ikke kommunikere elektronisk om personlige oplysninger, med mindre det
sker som sikker kommunikation - f.eks. med Digital Post. På www.aalborg.dk kan du læse om Digital Post.

Fra: Peter Serup
Sendt: 16. marts 2016 17:01
Til: Signe Krogh <signe.krogh@aalborg.dk>
Emne: Ledninger langs Skipper Clements Vej
Hej Signe
I forbindelse med lokalplanarbejdet for udvidelse af AKAFA i Svenstrup er der jo også drøftelser om etablering af en
støjskærm langs Skipper Clements Vej.
Støjskærmene forventes placeret i rabatten til vejen – angivet med finde røde streger på nedenstående kort
Ved du om der ligger en masse ledninger i de rabatter? Det er jo ret væsentligt før vi begynder at projektere noget
Har du spørgsmål siger du endelig til
/Peter
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Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Ulrich Clausen
30. marts 2016 15:49
Peter Serup
Jakob Risager; Winnie Nymann Larsen
SV: Udbygningsaftale i forbindelse med ny lokalplan for AKAFA

Hej Peter
Bl.a. af hensyn til trafikanters oplevelse af vejrummet og en mulig tunnelvirkning anbefales, at afstanden på
1 m overholdes.
Hvor det på kortere delstrækninger ikke er muligt forventer vi at kunne godkende en afstand ned til 80-90
cm i forbindelse med godkendelse af et detailprojekt. Under alle omstændigheder skal kravet på 1 m
overholdes ved afslutninger af støjskærmen, hvor der er en særlig sikkerhedsrisiko ved påkørsel.
Afhængig af støjskærms-løsning kan det evt. overvejes at placere støjskærmen så tæt på hække og
buske, at der ikke er behov for at klippe disse.

Venlig hilsen
Ulrich Clausen

By- og Landskabsforvaltningen
Direkte tlf.: 9931 2344

Fra: Peter Serup
Sendt: 30. marts 2016 10:36
Til: Ulrich Clausen
Emne: SV: Udbygningsaftale i forbindelse med ny lokalplan for AKAFA
Hej Ulrich
Har du hørt nærmere i forhold til nedenstående – blot i forhold til en tilbagemelding til AKAFA/Grontmij?
/Peter

Fra: Ulrich Clausen
Sendt: 10. marts 2016 10:13
Til: Peter Serup <peter.serup@aalborg.dk>
Emne: SV: Udbygningsaftale i forbindelse med ny lokalplan for AKAFA
Hej Perter
Jeg vil lige forhøre mig. Vejreglerne er jo vejledende vedrørende det meste, men der kan muligvis være
noget driftsmæssigt at tage højde for.
Mvh.
Ulrich
1

Fra: Peter Serup
Sendt: 9. marts 2016 15:57
Til: Ulrich Clausen <ulrich.clausen@aalborg.dk>
Emne: SV: Udbygningsaftale i forbindelse med ny lokalplan for AKAFA
Hej Ulrich
AKAFA/Grontmij er ved at skitsere på støjskærmen i forbindelse udbygningsaftalen. I den forbindelse er jeg blevet
spurgt en ekstra gang om afstanden fra støjskærm til vej.
Som det fremgår nedenfor har vi drøftet det tidligere – og det er også meldt tilbage til dem med 1 meter.
Ligeledes har vi talt om, at der skulle være så meget plads mellem støjskærmen og naboernes hække, at det skulle
være muligt at klippe hæk/vedligeholde hegn.
Nu er de så kommet så vidt, at de kan se, at det nogen steder kniber med pladsen. Forstået sådan at det er svært
BÅDE at have 1 meter til vejen OG have tilstrækkelig plads til hækklipning mv.
Og nu mit spørgsmål: Den ene meter til vejen – er det et ufravigeligt krav eller kan det være mindre – 80-90 cm ?
Jeg har ikke set noget præcist på det, så ved ikke hvor problematikken er. Vi kan jo også melde tilbage, at vi
forholder os til deres oplæg
/Peter
Fra: Peter Serup
Sendt: 18. december 2015 15:21
Til: Ulrich Clausen; Knud Jacob Knudsen
Cc: Niels Bresemann Jensen
Emne: SV: Udbygningsaftale i forbindelse med ny lokalplan for AKAFA

Hej
Jeg er helt enig. Projektet i forhold til vejanlæg anser jeg også for at være færdig.
I forhold til støjskærm har vi meldt afstandskravet på 1 meter til kørebane tilbage til Grontmij/AKAFA som en vigtig
parameter for skitseprojektet.
/Peter
Fra: Ulrich Clausen
Sendt: 18. december 2015 15:14
Til: Knud Jacob Knudsen; Peter Serup
Cc: Niels Bresemann Jensen
Emne: SV: Udbygningsaftale i forbindelse med ny lokalplan for AKAFA

Hej
Hvis jeg lige skal give mit besyv med vil det være, at det foreliggende skitseprojekt for vejanlægget (kryds
og overkørsel) må være tilstrækkelig. Ang. støjskærme vil kravene til et skitseprojekt, der skal godkendes
af Trafik og Veje, især være grundlaget for en færdsels- og sikkerhedsmæssig vurdering, som først og
fremmest er skærmens placering i forhold til vej. Afstandskravet fra kørebane er 1,0 m. Derudover skal den
fremtidige vedligeholdelsesudgift være estimeret, og det hænger vel sammen med bl.a. materialevalg.
Venlig hilsen

Ulrich Clausen
Trafik & Veje
Tlf.: 9931 2344
2

Mail: ulrich.clausen@aalborg.dk
Er du trafik-informeret? Prøv den nye App med:
iOS: https://itunes.apple.com/dk/app/nordjylland/id785385438?l=da&mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.appworkers.customers.vd.nordjylland&hl=da

App opdatering - nu med push beskeder og P4's trafikmeldinger, se her: http://goo.gl/OwVO9S

PS. Ved godt jeg har et hængeparti vedr. mulig fjernelse af vejvisning til Akafa ved Runesvinget 

Fra: Knud Jacob Knudsen
Sendt: 18. december 2015 08:15
Til: Peter Serup
Cc: Ulrich Clausen
Emne: SV: Udbygningsaftale i forbindelse med ny lokalplan for AKAFA
Hej Peter
Jeg har indsat mine bemærkninger med rødt nedenfor.
Du er meget velkommen til at kontakte mig senere i dag, såfremt der er noget vi skal drøfte. Jeg er tilbage på pinden
over middag.
venlig hilsen
Knud Jacob Knudsen
Jurist
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
tlf. 9931 2104

Fra: Peter Serup
Sendt: 17. december 2015 17:08
Til: Knud Jacob Knudsen
Emne: SV: Udbygningsaftale i forbindelse med ny lokalplan for AKAFA

Hej Knud Jacob
Jeg har fået et spørgsmål fra Claus Hansen – direktøren fra AKAFA i Svenstrup, som var med til møde da vi talte om
udbygningsaftale.
Baggrunden er at jeg har meddelt dem, at det er ved at være tiden at få arbejdet konkret med et skitseprojekt til
brug for udbygningsaftalen – om de havde fat i en konsulent til det arbejde.
Det har de så drøftet, og er blevet lidt usikre på, om det nu også var et krav med projektering.
Deres udgangspunkt for det er, at der f.eks. kan gå 3-4 år inden de skal til at udbygge virksomheden. Når de skal det
udløser det så – som vi talte om på mødet – udbygningsaftalen med kryds og støjskærm.
Det de er bange for er, at det er spild af penge at projektere støjskærmen nu, da der kan være kommet bedre,
billigere løsninger, når de skal i gang. Det vil så kræve en ny projektering på det tidspunkt.
Mit svar var, at de punkter, som du har sendt til dem (nedenfor) er udgangspunktet for alle de udbygningsaftaler vi
laver. Der skal således leveres et skitseprojekt og overslag over økonomi incl. projektering. Holder vi ikke fast i det?
Jo. Der skal foreligge et skitseprojekt, som skal godkendes af Trafik & Veje, og som skal indgå som bilag til
udbygningsaftalen og ledsage lokalplanforslaget i høringen.
Spørgsmålet er om man kan drøfte omfanget/detaljeringsgraden af sådan et projekt, så det primært går på konkret
placering i forhold til skel, vej mv. samt højder og udformning.
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Altså de overordnede rammer for en kommende løsning – uden at det er totalt detailprojekteret. Enig i
ovennævnte. Der skal udarbejdes skitseprojekt for krydset og for støjskærmen med oplysning om bl.a. konkret
placering i forhold til skel, vej mv. samt højder og udformning, herunder materialer med illustrationer mv..
Ved ikke hvad du tænker omkring det – vi kan evt. lige snakkes ved fredag.
/Peter
Fra: Knud Jacob Knudsen
Sendt: 30. oktober 2015 12:58
Til: chnn@arlafoods.com; Peter Serup; Ulrich Clausen; Charlotte Zeth Andersen
Emne: Udbygningsaftale i forbindelse med ny lokalplan for AKAFA

I forlængelse af dagens møde hos AKAFA fremsendes hermed min check-liste for det input, som skal udarbejdes som
grundlag for et udkast til udbygningsaftale:
Input til udbygningsaftale (standard):
1. Detaljeret tekstmæssig beskrivelse af de infrastrukturanlæg, som skal udføres, herunder oplysning om
anlæggenes/vejenes nuværende og fremtidige status (off. /privat vejareal?)
2. Et skitseprojekt + tegning/kortbilag af anlægget (inkl. nuværende matrikelskel), som skal indgå som bilag til
aftalen,
3. Oplysning om omfanget af arealerhvervelse fra de tilgrænsende ejendomme med kortbilag. Oplysning om,
hvorvidt arealerhvervelsen sker ved frivillig aftale/ekspropriation.
4. Oplysning om parterne i aftalen (kun nuværende grundejere kan være part),
5. Udkast til lokalplanforslag,
6. Økonomi (samlede udgifter til projektering, anlæg mv.)
7. Tidsplan: Hvornår skal anlægget udføres? Hvad er status og tidsplan for evt. arealerhvervelse? (Skal arbejdet
udføres ved lokalplanens endelige godkendelse?
8. Hvem skal detail-projektere?
9. Hvem skal være bygherre og hvem skal udføre? (Anlægsopgaven skal udbydes efter reglerne i
tilbudsloven/udbudsdirektivet)
10. Sikkerhedsstillelse. Grundejeren skal stille bankgaranti på anfordringsvilkår for alle udgifter inden
lokalplanens og udbygningsaftalens endelige vedtagelse.
Jeg skal venligst anmode Trafik&Veje om at fremsende tegningerne for skitseprojektet for krydset v/Øster
Møllevej/Svenstrup Skolevej og overkørslen ved Langdyssen.
Samtidig skal jeg anmode om en kortfattet tekstmæssig beskrivelse af disse anlæg, oplysning om størrelsen af
arealer, der skal afstås til det offentlige vejareal, samt oplysning om anslåede udgifter til projektering og udførelse.
Når der foreligger nærmere afklaring vedr. projektet for støjskærmen, skal jeg anmode om at modtage nærmere
oplysninger herom til brug for udkastet til udbygningsaftale.

venlig hilsen
Knud Jacob Knudsen
Jurist
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
tlf. 9931 2104

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Juridisk Afdeling, BLF
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

4

Tlf. 9931 2000
www.aalborg.dk

Kommunen må efter reglerne i Persondataloven ikke kommunikere elektronisk om personlige oplysninger, med mindre det
sker som sikker kommunikation - f.eks. med Digital Post. På www.aalborg.dk kan du læse om Digital Post.
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Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Peter Serup
5. april 2016 09:55
Niels Jørgen Hviid (NJH)
Claus Hansen; Charlotte Zeth Andersen
SV: Støjskærm - Skipper Clementsvej

Hej Niels Jørgen
Den plan er vi med på – det giver god mening med noget helt konkret at forholde sig til.
Jeg vil dog tilføje, at der jf. punkt 1 så vidt muligt skal være mulighed for, at grundejerne kan komme til at
vedligeholde deres hæk/hegn
Med venlig hilsen
Peter Serup
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2240
Peter.Serup@aalborg.dk

Fra: Niels Jørgen Hviid (NJH) [mailto:NielsJorgen.Hviid@swecodanmark.dk]
Sendt: 1. april 2016 16:29
Til: Peter Serup
Cc: Claus Hansen
Emne: RE: Støjskærm - Skipper Clementsvej
Hej Peter
Det er ikke afstanden til vejen, der er i fokus. Sagen er, at støjskærmen nogle steder skal placeres tæt på eller i
skel til parcellerne langs vejene for at sikre acceptable oversigtsforhold ved sti- og vejtilslutninger. Jeg foreslår
følgende køreplan:
1.
Vi indtegner på kort/plan en skærmplacering, der først og fremmest tager hensyn til:
- en fornuftig støjmæssig dækning af vejens naboer
- tilstrækkelige oversigtsforhold
- en afstand fra vejen på mindst 1 meter
2.
Kort/plan fremsendes til kommunen, der kommenterer/accepterer placeringen.
3.
Efter accept af placeringen dokumenterer vi støjskærmens effekt på grundlag af beregninger af vejtrafikstøj uden
og med støjskærmen.
Lad mig høre din mening om den plan.
1

Med venlig hilsen
Niels Jørgen Hviid
Gruppeleder

Sweco Danmark A/S

Vævervej 7
DK-8800 Viborg
Telephone direct +45 8928 8103
Telephone +45 72 207 207
Mobile +45 2723 8103
CIN 48233511 EAN 5790002240485
NielsJorgen.Hviid@sweco.dk
www.sweco.dk
Please consider the environment before printing this e-mail.

From: Peter Serup [mailto:peter.serup@aalborg.dk]
Sent: Friday, April 01, 2016 8:21 AM
To: Niels Jørgen Hviid (NJH)
Cc: Claus Hansen; Charlotte Zeth Andersen
Subject: SV: Støjskærm - Skipper Clementsvej
Hej Niels Jørgen
Som jeg forstod problematikken da jeg talte med Claus, var det om støjskærmen kunne placeres tættere
på vejen end 1 meter, som vi havde meldt ud oprindeligt. Altså de steder, hvor det af hensyn til
vedligeholdelse af hæk, hegn mv. ville være hensigtsmæssigt at have en mindre afstand til vejen end 1
meter. Jeg har forespurgt vejmyndigheden herom og i onsdags fået følgende tilbagemelding:
”Hej Peter
Bl.a. af hensyn til trafikanters oplevelse af vejrummet og en mulig tunnelvirkning anbefales, at afstanden på
1 m overholdes.
Hvor det på kortere delstrækninger ikke er muligt forventer vi at kunne godkende en afstand ned til 80-90
cm i forbindelse med godkendelse af et detailprojekt. Under alle omstændigheder skal kravet på 1 m
overholdes ved afslutninger af støjskærmen, hvor der er en særlig sikkerhedsrisiko ved påkørsel.
Afhængig af støjskærms-løsning kan det evt. overvejes at placere støjskærmen så tæt på hække og
buske, at der ikke er behov for at klippe disse.”
Jeg vil foreslå, at hvis du/I har et bud på placering af støjskærmen, kan vi tage en drøftelse af det her i
huset. Her er det jo både vejmyndigheden, der er i spil, men også driftsfolkene, der efterfølgende skal
vedligeholde de grønne arealer mv. Tænker det er nemmere at forholde sig til det konkrete og de konkrete
problemstillinger omkring f.eks. sti- og vejtilslutninger i stedet for at generelle tilbagemeldinger. Det er jo
trods alt en relativ lang strækning der er tale om – med forskellige problemstillinger undervejs.

Med venlig hilsen
Peter Serup
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2240
Peter.Serup@aalborg.dk
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Fra: Niels Jørgen Hviid (NJH) [mailto:NielsJorgen.Hviid@swecodanmark.dk]
Sendt: 31. marts 2016 11:48
Til: Peter Serup <peter.serup@aalborg.dk>
Cc: Claus Hansen <claus.hansen@arlafoods.com>
Emne: Støjskærm - Skipper Clementsvej
Hej Peter
For nogle uger siden drøftede vi problemstillinger omkring indplacering af en støjskærm langs Skipper
Clementsvej. Jeg nævnte, at en støjskærm, som ikke på dele af strækningen kan placeres tæt på eller i skel til
parcellerne langs vejene vil begrænse oversigtsforholdene uacceptabelt ved sti- og vejtilslutninger. Du ville vende
situationen i afdelingen. Er der noget nyt ?
Med venlig hilsen
Niels Jørgen Hviid
Gruppeleder

Sweco Danmark A/S

Vævervej 7
DK-8800 Viborg
Telephone direct +45 8928 8103
Telephone +45 72 207 207
Mobile +45 2723 8103
CIN 48233511 EAN 5790002240485
NielsJorgen.Hviid@sweco.dk
www.sweco.dk
Please consider the environment before printing this e-mail.
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Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

Ulrich Clausen
12. april 2016 15:19
Claus Hansen
Peter Serup; Knud Jacob Knudsen
Lastbilforbud på Svenstrup Skolevej og servicevejvisning til Akafa.
2002-00606-783.pdf
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Hej Claus Hansen
På baggrund af dit møde med Peter Seerup og Charlotte Zeth i februar har vi kigget på skiltningen til
AKAFA og på muligheden for en supplering af lastbilforbuddet på Svenstrup Skolevej, som det har været
drøftet på tidligere møder i forbindelse med lokalplanen.
Vi har udarbejdet vedhæftede afmærkningsplan, Tegn. nr. 783, for Svenstrup Skolevej med de
trafiksikkerhedsfremmende tiltag, der indgår i udbygningsaftalen. På afmærksningsplanen er vist skiltning
med lastbilforbud på Svenstrup Skolevej fra Langdyssen mod øst (renovation undtaget) og fra
Østermøllevej mod vest (kun gennemkørsel). Afmærkningen er principgodkendt på projektmøde med
Nordjyllands Politi d. 18. februar 2016. Planen vil indgå som bilag til udbygningsaftalen (som principskitse)
og erstatte den skitse, der tidligere er præsenteret for jer. Indholdet omkring krydset Østermøllevej –
Svenstrup Skolevej er uændret.
Hvis du har kommentarer til den vedhæftede afmærkningsplan, hører jeg gerne fra dig.
Samtidig hører jeg gerne, om du har kommentarer til følgende ændringer (1 -4 herunder) af
servicevejvisningen (vist med blå pile på nedenstående kort):
1. Hobrovej – Runesvinget.
Akafa-skiltet er placeret på Runesvinget og bør flyttes til det nordlige ben af Hobrovej
2. Runesvinget – Langdyssen
Akafa-skiltet er placeret på det nord-østlige hjørne og kan ses fra både øst og vest. Skiltet bør blive
stående
3. Skipper Clements Vej – Langdyssen
Akafa-skiltet ved Svenstrup Skolevej (vist med gul ring) fjernes og flyttes til T-krydset Skipper
Clements Vej – Langdyssen.
4. Skipper Clements Vej – Øster Møllevej
Nuværende skilt på sydvestlige hjørne kan kun ses fra øst og bør placeres, så det også kan ses fra
vest, flyttes evt. til sydøstlige hjørne.
5. Hobrovej – Skipper Clements Vej
Eksisterende skilt opretholdes uændret
Disse ændringer behøver nødvendigvis ikke afvente lokalplanen, da de er i overensstemmelse med det
rutevalg, som vi har forstået på dig bør gælde allerede nu.

1

Med venlig hilsen

Ulrich Clausen
Ingeniør

2

Direkte tlf.: 9931 2344
E-mail: ulrichclausen@aalborg.dk
Aalborg Kommune,
By- og Landskabsforvaltnigen
Trafik og Veje
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf: 9931 2000
www.aalborgkommune.dk / www.trafikken.dk/Nordjylland

Er du trafik-informeret? Prøv den nye App med:
iOS: https://itunes.apple.com/dk/app/nordjylland/id785385438?l=da&mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.appworkers.customers.vd.nordjylland&hl=da

App opdatering - nu med push beskeder og P4's trafikmeldinger, se her: http://goo.gl/OwVO9S
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Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Ulrich Clausen
15. april 2016 14:34
Claus Hansen
Peter Serup
SV: Lastbilforbud på Svenstrup Skolevej og servicevejvisning til Akafa.

Hej Claus
Med hensyn til servicevejvisningen forventer jeg, at den ændres som beskrevet inden længe.
Afmærkningsplanen med lastbilforbuddet er en principskitse og hænger sammen med lokalplanens
godkendelse og realisering, så derfor bliver lastbilforbuddet heller ikke indført inden da. Hvis der
eksempelvis går en årrække kan det dog ikke udelukkes, at der kan opstå behov for regulering af
trafikforholdene på Svenstrup Skolevej. Hvis det vil påvirke jeres adgangsforhold bliver I naturligvis hørt.
Venlig hilsen
Ulrich Clausen
By- og Landskabsforvaltningen
Direkte tlf.: 9931 2344

Fra: Claus Hansen [mailto:claus.hansen@arlafoods.com]
Sendt: 15. april 2016 09:11
Til: Ulrich Clausen
Emne: VS: Lastbilforbud på Svenstrup Skolevej og servicevejvisning til Akafa.
Hej Ulrich,
Vi ser ingen problemer med flytning af vejskilte iht. Servicevejvisning punkt 1-4.
Vedrørende afmærkningsplan tegning 783.
Et indkørselsforbud for lastbiler fra Langdyssen til Svenstrupskolevej er problematisk, når vi skal have emballage ind
på AKAFA midt på Svenstrupskolevej.
Hvis disse få biler kommer via Østermøllevej, skal de vende for at kunne bakke til eksisterende aflastningsrampe,
som er placeret på AKAFA v. Svenstrupskolevej 35.
Fremtidig plan er at Svenstrupskolevej 35 nedrives og matriklen inddrages til fabriksområdet, til etablering af
emballage modtagelse. Her vil det være muligt for bilerne at vende og således køre til, fra Østermøllevej siden.
Men indtil den ombygning har fundet sted, vil emballage indtransport komme fra Langdyssen.
Jeg går ud fra at de trafikale ændringer kun træder i kraft, såfremt lokalplanen tages godkendes og AKAFA søger
benyttelse heraf. Dvs. søger byggetilladelse om ændring af emballage modtagelse mv.
Mvh. Claus Hansen

1

Med venlig hilsen / Best regards

Claus Hansen
Site Director
GCO BSM & Powder
AKAFA
Arla Foods amba
Svenstrup Skolevej 25
9230 Svenstrup J
Phone: +4599392910
VAT no.: 25313763
claus.hansen@arlafoods.com
www.arla.com
www.facebook.com/ArlaFoods

This e-mail is proprietary and confidential and may contain legally privileged information.
This e-mail is intended for the addressee(s) stated above only. If you receive this e-mail by mistake,
please inform us by returning this e-mail without producing, distributing or retaining copies hereof.

Fra: Benny Sten Sørensen
Sendt: 14. april 2016 14:51
Til: Claus Hansen
Emne: RE: Lastbilforbud på Svenstrup Skolevej og servicevejvisning til Akafa.

Hej Claus
Jeg har set plan igennem
Kan måske se et problem, som jeg skal have drøftet med Per Peirtersen,det er om vi vil få problemer omkring
tilkørsel til ramperne på Svenstrup Skolevej
Da lastbilerne nu skal krydse vejen for at komme ind til Akafa, fordi der er indkørsel forbudt fra langdyssen.
Mvh
Benny
From: Claus Hansen
Sent: 13. april 2016 11:27
To: Benny Sten Sørensen
Subject: VS: Lastbilforbud på Svenstrup Skolevej og servicevejvisning til Akafa.
Importance: High

Benny,
2

Vil du kigge på vedlagt plan for ombygning af krydset, ved vores indkørsel.
Jeg skal gerne give kommunen svar herpå.
/Claus
Fra: Ulrich Clausen [mailto:ulrich.clausen@aalborg.dk]
Sendt: 12. april 2016 15:19
Til: Claus Hansen
Cc: Peter Serup; Knud Jacob Knudsen
Emne: Lastbilforbud på Svenstrup Skolevej og servicevejvisning til Akafa.

Hej Claus Hansen
På baggrund af dit møde med Peter Seerup og Charlotte Zeth i februar har vi kigget på skiltningen til
AKAFA og på muligheden for en supplering af lastbilforbuddet på Svenstrup Skolevej, som det har været
drøftet på tidligere møder i forbindelse med lokalplanen.
Vi har udarbejdet vedhæftede afmærkningsplan, Tegn. nr. 783, for Svenstrup Skolevej med de
trafiksikkerhedsfremmende tiltag, der indgår i udbygningsaftalen. På afmærksningsplanen er vist skiltning
med lastbilforbud på Svenstrup Skolevej fra Langdyssen mod øst (renovation undtaget) og fra
Østermøllevej mod vest (kun gennemkørsel). Afmærkningen er principgodkendt på projektmøde med
Nordjyllands Politi d. 18. februar 2016. Planen vil indgå som bilag til udbygningsaftalen (som principskitse)
og erstatte den skitse, der tidligere er præsenteret for jer. Indholdet omkring krydset Østermøllevej –
Svenstrup Skolevej er uændret.
Hvis du har kommentarer til den vedhæftede afmærkningsplan, hører jeg gerne fra dig.
Samtidig hører jeg gerne, om du har kommentarer til følgende ændringer (1 -4 herunder) af
servicevejvisningen (vist med blå pile på nedenstående kort):
1. Hobrovej – Runesvinget.
Akafa-skiltet er placeret på Runesvinget og bør flyttes til det nordlige ben af Hobrovej
2. Runesvinget – Langdyssen
Akafa-skiltet er placeret på det nord-østlige hjørne og kan ses fra både øst og vest. Skiltet bør blive
stående
3. Skipper Clements Vej – Langdyssen
Akafa-skiltet ved Svenstrup Skolevej (vist med gul ring) fjernes og flyttes til T-krydset Skipper
Clements Vej – Langdyssen.
4. Skipper Clements Vej – Øster Møllevej
Nuværende skilt på sydvestlige hjørne kan kun ses fra øst og bør placeres, så det også kan ses fra
vest, flyttes evt. til sydøstlige hjørne.
5. Hobrovej – Skipper Clements Vej
Eksisterende skilt opretholdes uændret
Disse ændringer behøver nødvendigvis ikke afvente lokalplanen, da de er i overensstemmelse med det
rutevalg, som vi har forstået på dig bør gælde allerede nu.

3

Med venlig hilsen

Ulrich Clausen
Ingeniør

4

Direkte tlf.: 9931 2344
E-mail: ulrichclausen@aalborg.dk
Aalborg Kommune,
By- og Landskabsforvaltnigen
Trafik og Veje
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf: 9931 2000
www.aalborgkommune.dk / www.trafikken.dk/Nordjylland

Er du trafik-informeret? Prøv den nye App med:
iOS: https://itunes.apple.com/dk/app/nordjylland/id785385438?l=da&mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.appworkers.customers.vd.nordjylland&hl=da

App opdatering - nu med push beskeder og P4's trafikmeldinger, se her: http://goo.gl/OwVO9S
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Hans Bjergegaard (HBE) <Hans.Bjergegaard@swecodanmark.dk>
20. april 2016 13:06
Peter Serup
AKAFA glasskærm Skibber Clementsvej
Tegning1.pdf; Tegning2.pdf; Tegning3.pdf; Tegning4.pdf; Tegning5.pdf;
Tegning6.pdf

Hej Peter
Vi har nu revideret placeringen af støjskærmene langs Skibber Clementsvej efter anvisningerne længere
nede i denne mail og foretaget nye støjberegninger.
Jeg har vedhæftet 6 tegninger over resultaterne. Jeg forestiller mig, at udarbejde et notat, der beskriver de
opnåede resultater. Hvordan lyder det?
Kind Regards
Hans Bjergegaard
Ingeniør

Sweco Danmark A/S
Vævervej 7
DK-8800 Viborg
Telephone direct +45 8928 8155 Telephone +45 72 207 207
CIN 48233511 EAN
Mobile +45 2723 8155
5790002240485
Hans.Bjergegaard@sweco.dk
www.sweco.dk
Please consider the environment before printing this e-mail.

----- Forwarded message ----Fra: "Peter Serup" <peter.serup@aalborg.dk>
Til: "Niels Jørgen Hviid (NJH)" <NielsJorgen.Hviid@swecodanmark.dk>
Cc: "Claus Hansen" <claus.hansen@arlafoods.com>, "Charlotte Zeth Andersen"
<charlotte.zeth@aalborg.dk>
Emne: Støjskærm - Skipper Clementsvej
Dato: tir., apr. 5, 2016 08:55
Hej Niels Jørgen
Den plan er vi med på – det giver god mening med noget helt konkret at forholde sig til.
Jeg vil dog tilføje, at der jf. punkt 1 så vidt muligt skal være mulighed for, at grundejerne kan komme til at
vedligeholde deres hæk/hegn
Med venlig hilsen
Peter Serup
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2240
Peter.Serup@aalborg.dk
1

Fra: Niels Jørgen Hviid (NJH) [mailto:NielsJorgen.Hviid@swecodanmark.dk]
Sendt: 1. april 2016 16:29
Til: Peter Serup <peter.serup@aalborg.dk>
Cc: Claus Hansen <claus.hansen@arlafoods.com>
Emne: RE: Støjskærm - Skipper Clementsvej
Hej Peter
Det er ikke afstanden til vejen, der er i fokus. Sagen er, at støjskærmen nogle steder skal placeres tæt på eller i skel
til parcellerne langs vejene for at sikre acceptable oversigtsforhold ved sti- og vejtilslutninger. Jeg foreslår følgende
køreplan:
1.
Vi indtegner på kort/plan en skærmplacering, der først og fremmest tager hensyn til:
- en fornuftig støjmæssig dækning af vejens naboer
- tilstrækkelige oversigtsforhold
- en afstand fra vejen på mindst 1 meter
2.
Kort/plan fremsendes til kommunen, der kommenterer/accepterer placeringen.
3.
Efter accept af placeringen dokumenterer vi støjskærmens effekt på grundlag af beregninger af vejtrafikstøj uden og
med støjskærmen.
Lad mig høre din mening om den plan.
Med venlig hilsen
Niels Jørgen Hviid
Gruppeleder

Sweco Danmark A/S
Vævervej 7
DK-8800 Viborg
Telephone direct +45 8928 8103 Telephone +45 72 207 207
CIN 48233511 EAN
Mobile +45 2723 8103
5790002240485
NielsJorgen.Hviid@sweco.dk
www.sweco.dk
Please consider the environment before printing this e-mail.
From: Peter Serup [mailto:peter.serup@aalborg.dk]
Sent: Friday, April 01, 2016 8:21 AM
To: Niels Jørgen Hviid (NJH)
Cc: Claus Hansen; Charlotte Zeth Andersen
Subject: SV: Støjskærm - Skipper Clementsvej
Hej Niels Jørgen
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Som jeg forstod problematikken da jeg talte med Claus, var det om støjskærmen kunne placeres tættere på vejen
end 1 meter, som vi havde meldt ud oprindeligt. Altså de steder, hvor det af hensyn til vedligeholdelse af hæk, hegn
mv. ville være hensigtsmæssigt at have en mindre afstand til vejen end 1 meter. Jeg har forespurgt vejmyndigheden
herom og i onsdags fået følgende tilbagemelding:
”Hej Peter
Bl.a. af hensyn til trafikanters oplevelse af vejrummet og en mulig tunnelvirkning anbefales, at afstanden på 1 m
overholdes.
Hvor det på kortere delstrækninger ikke er muligt forventer vi at kunne godkende en afstand ned til 80-90 cm i
forbindelse med godkendelse af et detailprojekt. Under alle omstændigheder skal kravet på 1 m overholdes ved
afslutninger af støjskærmen, hvor der er en særlig sikkerhedsrisiko ved påkørsel.
Afhængig af støjskærms-løsning kan det evt. overvejes at placere støjskærmen så tæt på hække og buske, at der
ikke er behov for at klippe disse.”
Jeg vil foreslå, at hvis du/I har et bud på placering af støjskærmen, kan vi tage en drøftelse af det her i huset. Her er
det jo både vejmyndigheden, der er i spil, men også driftsfolkene, der efterfølgende skal vedligeholde de grønne
arealer mv. Tænker det er nemmere at forholde sig til det konkrete og de konkrete problemstillinger omkring f.eks.
sti- og vejtilslutninger i stedet for at generelle tilbagemeldinger. Det er jo trods alt en relativ lang strækning der er
tale om – med forskellige problemstillinger undervejs.

Med venlig hilsen
Peter Serup
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2240
Peter.Serup@aalborg.dk

Fra: Niels Jørgen Hviid (NJH) [mailto:NielsJorgen.Hviid@swecodanmark.dk]
Sendt: 31. marts 2016 11:48
Til: Peter Serup <peter.serup@aalborg.dk>
Cc: Claus Hansen <claus.hansen@arlafoods.com>
Emne: Støjskærm - Skipper Clementsvej
Hej Peter
For nogle uger siden drøftede vi problemstillinger omkring indplacering af en støjskærm langs Skipper Clementsvej.
Jeg nævnte, at en støjskærm, som ikke på dele af strækningen kan placeres tæt på eller i skel til parcellerne langs
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vejene vil begrænse oversigtsforholdene uacceptabelt ved sti- og vejtilslutninger. Du ville vende situationen i
afdelingen. Er der noget nyt ?
Med venlig hilsen
Niels Jørgen Hviid
Gruppeleder

Sweco Danmark A/S
Vævervej 7
DK-8800 Viborg
Telephone direct +45 8928 8103 Telephone +45 72 207 207
CIN 48233511 EAN
Mobile +45 2723 8103
5790002240485
NielsJorgen.Hviid@sweco.dk
www.sweco.dk
Please consider the environment before printing this e-mail.
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Tegning 1
Støj på offentlig vej
Udarbejdet: NJH/HBE

AKAFA VVM
Trafikstøj på offentlig
vej.
Beregning uden skærm
Dato: 13-04-2016
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Tegning 2
Støj på offentlig vej
Udarbejdet: NJH/HBE

AKAFA VVM
Trafikstøj på offentlig
vej.
Beregning med skærm
Dato: 13-04-2016
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Tegning 3
Støj på offentlig vej
Udarbejdet: NJH/HBE

AKAFA VVM
Trafikstøj på offentlig
vej.
Forskelskort. Viser forskellen med
og uden 1,8 meter glasskærm
Dato: 13-04-2016
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Tegning 4
Støj på offentlig vej
Udarbejdet: NJH/HBE

AKAFA VVM
Trafikstøj på offentlig
vej.
Støj på facaden uden skærm
Dato: 13-04-2016
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Tegning 5
Støj på offentlig vej
Udarbejdet: NJH/HBE

AKAFA VVM
Trafikstøj på offentlig
vej.
Støj på facaden med 1,8 meter
glasskærm
Dato: 13-04-2016
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Tegning 6
Støj på offentlig vej
Udarbejdet: NJH/HBE

AKAFA VVM
Trafikstøj på offentlig
vej.
Forskelskort. Viser støjens
dæmpning efter opsætning af
1,8 meter glæsskærm.
Dato: 13-04-2016
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Støj på offentlig vej
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vej.
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Støj på offentlig vej
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Marianne Rosenbak
29. april 2016 11:31
Peter Serup
AKAFA

Hej Peter
Karen Luise overtager sagen med Akafa, så det er hende I skal tage fat i, når der dukker mere op. Vi har lige holdt et
lille møde, så hun kender sagen lidt.
Med venlig hilsen
Marianne Rosenbak
Landskabsarkitekt
Direkte 99312095
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Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

Peter Serup
3. maj 2016 14:32
Sonja Thorsen
Pia Mathiasen
VS: AKAFA udvidelse
AKAFA Svenstrup udvidelse.docx

Hej igen
Her er den mail fra DN jeg omtalte
/Peter
Fra: By og Landskab Intern
Sendt: 3. maj 2016 07:21
Til: Finn Fisker
Emne: VS: AKAFA udvidelse
Til byggevagten
/Tina
Fra: Steen Birkedal Nielsen [mailto:sbn-dn@outlook.dk]
Sendt: 2. maj 2016 15:55
Til: By og Landskab ekstern <by.landskab@aalborg.dk>; Miljø- og Energiforvaltningen ekstern
<miljoe.energi@aalborg.dk>
Emne: AKAFA udvidelse

I forbindelse med planerne om udvidelse af Akafa i Svenstrup ønsker Danmarks Naturfredningsforenings
afdeling i Aalborg hermed at gøre opmærksom på problemstillinger i forhold til omgivelserne og naturen i
området.
med venlig hilsen
Steen Birkedal Nielsen
DN Aalborg
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Til
Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Miljø og Energiforvaltningen

Udvidelse af AKAFA

Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg er blevet opmærksom på, at der er planer om udvidelse
af både produktion og fabriksområde for fabrikken AKAFA, Svenstrup. Den nuværende placering
giver i forhold til omkringliggende boligområder og natur vanskelige vilkår for en
produktionsudvidelse.
Hvad angår trafikstøj tager vi udgangspunkt i ”Notat vedr. lokalplan 6-1-101 udvidelse af AKAFA
dateret 08-01-2016”.
Dette notat beskriver den stærkt øgede støj fra de mange lastbiler, der følger af
produktionsudvidelsen. Desværre undlader notatet at beskrive en række forhold, som vi mener har
stor betydning for vurdering af konsekvenserne af en eventuel udvidelse af AKAFA:
Ifølge notatet vil støjen fra den øgede lastbilkørsel til og fra AKAFA overstige grænseværdien på 58
db på Skipper Clementsvej. Dette vil medføre opbygning af store støjafskærmninger. Vi savner en
visualisering, så man kan forstå, hvad der er planer om.
Helt ubeskrevet er støjproblemerne fra lastbilkørslen via Øster Møllevej. På Øster Møllevej er der
også boliger og en børnehave, men Øster Møllevej gennemskærer desuden det rekreative område
langs Guldbækken (med Svanemølleparken mod øst og engområdet langs Guldbækken mod vest).
Den støjmæssige konflikt er her endnu større, da grænseværdien for grønne områder er 53db (ifølge
Aalborg kommunes Støjhandlingsplan 2013). Mens støjafskærmningen langs Skipper Clements vej
måske kan gøres acceptabel, vil det være helt uacceptabelt at få store støjafskærmninger på tværs af
ådalen. Da notatet ikke omtaler denne problemstilling vil vi gerne have belyst, hvad man agter at
gøre ved støjproblemerne på Øster Møllevej og i ådalen.

Tab af bynære grønne arealer.
Udvidelsen af AKAFAs areal opsluger bynære, grønne arealer mod bl.a. Svenstrup Skole, og der er
ikke umiddelbart en plan for erstatningsarealer. Derfor vil Svenstrup miste absolut bynære, grønne
arealer og visuelt vil højden på AKAFAs bygninger dominere bybilledet i endnu højere grad.
Hvordan vil man i den reviderede lokalplan afgrænse fabriksområdet – efter tabet af de grønne
områder?
Vand
Vi formoder, at en øget produktion vil betyde et øget forbrug af grundvand til køling af den øgede
produktion. Vi kender ikke grænsen for en bæredygtig indvinding fra den nuværende boring. I
hvilket omfang vil en sådan øget lokal indvinding påvirke vådområderne langs Guldbækken? Vi
antager, at der til en større produktion også vil være behov for en øget udledning af kølevand. Kan
Guldbækken klare den øgede udledning af varmt kølevand og samtidig overholde kravene i henhold
til miljølovgivningen? Ved en ændret miljøgodkendelse af produktionsforholdene vil der også være
behov for at se nærmere på sikkerhedsprocedurer ved produktionsuheld. Forhold der effektivt
forhindrer at mælk fra produktionen kan sammenblandes med det rene kølevand, der måtte blive
ledt til Guldbækken.
Spild af energi fra produktionen.
Endelig forekommer det at være utidssvarende at fortsætte med at udlede store energimængder i
form af damp og opvarmet kølevand til omgivelserne. Miljømyndigheden bør derfor stille krav om
nutidige vilkår for varmegenvinding.

Med venlig hilsen
Steen Birkedal Nielsen
Formand
Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg
98350035/20122187
Sbn-dn@outlook.dk

Til
Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Miljø og Energiforvaltningen

Udvidelse af AKAFA

Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg er blevet opmærksom på, at der er planer om udvidelse
af både produktion og fabriksområde for fabrikken AKAFA, Svenstrup. Den nuværende placering
giver i forhold til omkringliggende boligområder og natur vanskelige vilkår for en
produktionsudvidelse.
Hvad angår trafikstøj tager vi udgangspunkt i ”Notat vedr. lokalplan 6-1-101 udvidelse af AKAFA
dateret 08-01-2016”.
Dette notat beskriver den stærkt øgede støj fra de mange lastbiler, der følger af
produktionsudvidelsen. Desværre undlader notatet at beskrive en række forhold, som vi mener har
stor betydning for vurdering af konsekvenserne af en eventuel udvidelse af AKAFA:
Ifølge notatet vil støjen fra den øgede lastbilkørsel til og fra AKAFA overstige grænseværdien på 58
db på Skipper Clementsvej. Dette vil medføre opbygning af store støjafskærmninger. Vi savner en
visualisering, så man kan forstå, hvad der er planer om.
Helt ubeskrevet er støjproblemerne fra lastbilkørslen via Øster Møllevej. På Øster Møllevej er der
også boliger og en børnehave, men Øster Møllevej gennemskærer desuden det rekreative område
langs Guldbækken (med Svanemølleparken mod øst og engområdet langs Guldbækken mod vest).
Den støjmæssige konflikt er her endnu større, da grænseværdien for grønne områder er 53db (ifølge
Aalborg kommunes Støjhandlingsplan 2013). Mens støjafskærmningen langs Skipper Clements vej
måske kan gøres acceptabel, vil det være helt uacceptabelt at få store støjafskærmninger på tværs af
ådalen. Da notatet ikke omtaler denne problemstilling vil vi gerne have belyst, hvad man agter at
gøre ved støjproblemerne på Øster Møllevej og i ådalen.

Tab af bynære grønne arealer.
Udvidelsen af AKAFAs areal opsluger bynære, grønne arealer mod bl.a. Svenstrup Skole, og der er
ikke umiddelbart en plan for erstatningsarealer. Derfor vil Svenstrup miste absolut bynære, grønne
arealer og visuelt vil højden på AKAFAs bygninger dominere bybilledet i endnu højere grad.
Hvordan vil man i den reviderede lokalplan afgrænse fabriksområdet – efter tabet af de grønne
områder?
Vand
Vi formoder, at en øget produktion vil betyde et øget forbrug af grundvand til køling af den øgede
produktion. Vi kender ikke grænsen for en bæredygtig indvinding fra den nuværende boring. I
hvilket omfang vil en sådan øget lokal indvinding påvirke vådområderne langs Guldbækken? Vi
antager, at der til en større produktion også vil være behov for en øget udledning af kølevand. Kan
Guldbækken klare den øgede udledning af varmt kølevand og samtidig overholde kravene i henhold
til miljølovgivningen? Ved en ændret miljøgodkendelse af produktionsforholdene vil der også være
behov for at se nærmere på sikkerhedsprocedurer ved produktionsuheld. Forhold der effektivt
forhindrer at mælk fra produktionen kan sammenblandes med det rene kølevand, der måtte blive
ledt til Guldbækken.
Spild af energi fra produktionen.
Endelig forekommer det at være utidssvarende at fortsætte med at udlede store energimængder i
form af damp og opvarmet kølevand til omgivelserne. Miljømyndigheden bør derfor stille krav om
nutidige vilkår for varmegenvinding.

Med venlig hilsen
Steen Birkedal Nielsen
Formand
Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg
98350035/20122187
Sbn-dn@outlook.dk

Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Charlotte Zeth Andersen
4. maj 2016 08:47
Anne-Vibeke Skovmark
Peter Serup
SV: Bestillinger af Trafiktællinger

Skipper Clements Vej på stækningen mellem Musvågevej og Fabriksparken (ingen kort) lokalplanen og
udbygningsaftalen for AKAFA
Svenstrup Skolevej i forbindelse med skolen/indkørsel til hallen – i forhold til tung trafik (ingen kort) I
forbindelse med arbejdet med lokalplanen for Akafa samt flere henvendelser fra skole og borgere har
nævnt, at der er mange lastbiler, der kører ad Sventrup Skolevej. Vi vil derfor gerne have verificeret, om
dette er korrekt.
Hilsen
Charlotte
Fra: Anne-Vibeke Skovmark
Sendt: 3. maj 2016 15:45
Til: Tina Adamsen ; Mette Kristoffersen ; Lars Funch Teglgaard ; Charlotte Zeth Andersen ; Peter Serup
Cc: Charlotte Petronella Krogh Knudsen
Emne: VS: Bestillinger af Trafiktællinger
Hej med Jer
Se lige nedenstående – hvad siger i om det?
Tina: Klarupvej (Skagen Beton) – Vestbjerg?
Mette/avs: Sejlflod?
Lars/Avs: Vodskov?
Charlotte Zeth/Peter S.: Svenstrup Skolevej og Skipper Clements Vej?
Mange hilsner
Anne-Vibeke
Fra: Maria Quvang Harck Vestergaard
Sendt: 3. maj 2016 14:36
Til: Anne-Vibeke Skovmark <anne-vibeke.skovmark@aalborg.dk>
Emne: SV: Bestillinger af Trafiktællinger
Hej Anne-Vibeke
Vi har lige været igennem dine forespørgsler i forhold til tidligere tællinger og planlagte tællinger. Når ikke
der følger økonomi med ryger de nemlig ned i puljen, hvor der skal prioriteres, fordi der ikke er økonomi til
at udføre alle de ønskede tællinger i løbet af året.
Herunder ser du derfor lige kommentar til hver enkel forespørgsel, som jeg gerne vil have dit svar på:
- Sejlflod - Gadekærsvej (det handler om den tunge trafik der er omkring Limfjords rodfrugter) - der er
mange klager over virksomheden i området. Hvad skal tællingen mere specifikt bruges til? Skal den blot
bruges til at dokumentere et vist antal tunge køretøjer, eller skal det bruges til støjberegninger og lign.?
- Klarupvej (ved Skagen beton) Hvad er formålet med denne tælling? Der ligger allerede en tælling lidt
derfra, som du kan se på vedhæftede billede.
- Vestbjerg: Mejlstedvej (evt. ved tennisbaner) samt Tingvej (et sted i starten af byen) Hvad er formålet
med denne tælling?
- Vodskov - Langbrokrovej (i fht. et ny boligområde syd for Langbrokrovej) Hvad skal den bruges til?
Støjberegninger, salgsmateriale eller lignende? Vi har en gammel tælling til at ligge på modsatte side af
Akeleje vej – se billede.
- Svenstrup Skolevej i forbindelse med skolen/indkørsel til hallen – i forhold til tung trafik (ingen kort) Har
dette nogen sammenhæng med lokalplanen og udbygningsaftalen for AKAFA?
- Skipper Clements Vej på stækningen mellem Musvågevej og Fabriksparken (ingen kort) Formål?
Mvh Maria
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Anne-Vibeke Skovmark
Sendt: 6. april 2016 11:45
Til: Maria Quvang Harck Vestergaard <maria.vestergaard@aalborg.dk>
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Cc: Charlotte Petronella Krogh Knudsen <charlotte.krogh@aalborg.dk>
Emne: VS: Bestillinger af Trafiktællinger
Hej Maria
Vi har følgende steder, hvor vi finder der er brug for nogle trafiktællinger:
- Sejlflod - Gadekærsvej (det handler om den tunge trafik der er omkring Limfjords rodfrugter) - der er
mange klager over virksomheden i området.
- Klarupvej (ved Skagen beton)
- Vestbjerg: Mejlstedvej (evt. ved tennisbaner) samt Tingvej (et sted i starten af byen)
- Vodskov - Langbrokrovej (i fht. et ny boligområde syd for Langbrokrovej)
- Svenstrup Skolevej i forbindelse med skolen/indkørsel til hallen – i forhold til tung trafik (ingen kort)
- Skipper Clements Vej på stækningen mellem Musvågevej og Fabriksparken (ingen kort)
Om prikken lige er sat det rigtige sted ved jeg ikke, men så må du lige sige til. :-) og så er der et par stykker
uden kort håber det er ok.
Vi har ingen konto/kontier som kan finansiere opgaven.
Kan du sige noget om hvornår tællinger vil blive foretaget?
Mange venlige hilsner
Anne-Vibeke
Plan og udvikling
Team Oplandsbyer og landskab
12243
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Maria Quvang Harck Vestergaard
Sendt: 1. april 2016 14:21
Til: Charlotte Petronella Krogh Knudsen <charlotte.krogh@aalborg.dk>
Emne: SV: Bestillinger af Trafiktællinger
Det er præcist sådan, det skal forstås. Er der et projekt der kan finansiere, skal det det. Er der ikke ryger
den med i puljen af ønsker, og vi vurdere om der er økonomi til at gennemføre den.
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Charlotte Petronella Krogh Knudsen
Sendt: 1. april 2016 10:23
Til: Maria Quvang Harck Vestergaard <maria.vestergaard@aalborg.dk>
Emne: VS: Bestillinger af Trafiktællinger
Hej Maria,
Lavpraktisk, skal man læse mailen således at det koster noget.
Fint hvis vi har en sag det kan komme på, men nogle af de steder vi ønsker talt, er der ikke økonomi.
Så må I jo vurdere om BLF har råd, ikke?
/C
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Maria Quvang Harck Vestergaard
Sendt: 18. marts 2016 13:00
Til: Anja Maria Kristensen <anja.kristensen@aalborg.dk>; Anne Mette Papendick Andersen
<annemette.andersen@aalborg.dk>; Anne Sofie Elgaard Sørensen <ase-teknik@aalborg.dk>; Brian Høj
<brian.hoej@aalborg.dk>; Carsten Krogh Jensen <carsten.krogh@aalborg.dk>; Connie Taftenberg
<connie.taftenberg@aalborg.dk>; Hanne Graungaard <hanne.graungaard@aalborg.dk>; Iwona Tokarski
<iwona.tokarski@aalborg.dk>; Jeppe Astrup Andersen <jeppe.andersen@aalborg.dk>; Kaj Ole
Christensen <kaj.ole.christensen@aalborg.dk>; Lars-Bo Ancher Pedersen <lars-bo.ancher@aalborg.dk>;
Maria Quvang Harck Vestergaard <maria.vestergaard@aalborg.dk>; Mette Skamris Holm
<mette.skamris@aalborg.dk>; Mikkel Færgemand Hansen <mikkel.hansen@aalborg.dk>; Niels Thorup
Andersen <niels.andersen@aalborg.dk>; Peter Sønderlund <peter.soenderlund@aalborg.dk>; Rikke
Schmidt Petersen <rikke.petersen@aalborg.dk>; Ulrich Clausen <ulrich.clausen@aalborg.dk>; Winnie
Nymann Larsen <winnie.nymann@aalborg.dk>; Jesper Schultz <jesper.schultz@aalborg.dk>; Anne Juel
Andersen <anne.juel@aalborg.dk>; Charlotte Petronella Krogh Knudsen <charlotte.krogh@aalborg.dk>;
Niels Bresemann Jensen <niels.bresemann@aalborg.dk>; Brian Jensen Aagaard
<brian.aagaard@aalborg.dk>; Henrik Nyrup <henrik.nyrup@aalborg.dk>
Emne: Bestillinger af Trafiktællinger
Kære kollegaer
Så er det igen ved at være sæson for trafiktællinger. Hvis I derfor har en vej, hvor I har behov for at få lavet
en tælling, kan I melde det ind til undertegnede.
2

Sammen med bestillingen skal vedlægges et kort med den ønskede præcise placering samt et evt.
sagsnummer til finansieringen.
I kan både melde ind med tællinger I ønsker udført i foråret og tællinger til efteråret. Der er ikke en deadline
og de kan også meldes ind løbende, hvis der opstår akutte ønsker.
De bedste hilsner
Maria Vestergaard
ITS Teamkoordinator
Trafik og Veje
By- og Landskabsforvaltningen
Aalborg Kommune
Stigsborg Brygge 5
9400 Nr. Sundby
Tlf. 99312329
Mobil. 25202329
E-mail maria.vestergaard@aalborg.dk
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Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Peter Serup
27. maj 2016 14:58
Hans Bjergegaard (HBE)
Charlotte Zeth Andersen
SV: AKAFA glasskærm Skibber Clementsvej

Hej Hans
Som lovet en tilbagemelding på det fremsendte.
Det lyder rigtig fint at udarbejde et notat med udgangspunkt i de 6 tegninger over resultaterne, så der bliver
sat nogle ord på.
Det vi måske mangler er en mere præcis angivelse af, hvor støjskærmen placeres ifht. skel ved
ejendomme og mod vejen.
Vil det ligeledes blive en del af notatet?
Alternativt kan det lade sig gøre at få nogle skitser, der viser dette, som vi kan drøfte med vores kolleger i
trafikafdelingen mv.?
Det handler jo dels om trafiksikkerhed og dels om drift af arealerne – også også en forholden sig til
naboernes mulighed for vedligeholdelse af hække/hegn mv.
Har du spørgsmål, må du endelig tage fat i mig igen.
God weekend
Med venlig hilsen
Peter Serup
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2240
Peter.Serup@aalborg.dk

Fra: Hans Bjergegaard (HBE) [mailto:Hans.Bjergegaard@swecodanmark.dk]
Sendt: 20. april 2016 13:06
Til: Peter Serup
Emne: AKAFA glasskærm Skibber Clementsvej

Hej Peter
Vi har nu revideret placeringen af støjskærmene langs Skibber Clementsvej efter anvisningerne længere
nede i denne mail og foretaget nye støjberegninger.
Jeg har vedhæftet 6 tegninger over resultaterne. Jeg forestiller mig, at udarbejde et notat, der beskriver de
opnåede resultater. Hvordan lyder det?
Kind Regards
Hans Bjergegaard

Sweco Danmark A/S
1

Ingeniør

Vævervej 7
DK-8800 Viborg
Telephone direct +45 8928 8155
Telephone +45 72 207 207
Mobile +45 2723 8155
CIN 48233511 EAN 5790002240485
Hans.Bjergegaard@sweco.dk
www.sweco.dk
Please consider the environment before printing this e-mail.

----- Forwarded message ----Fra: "Peter Serup" <peter.serup@aalborg.dk>
Til: "Niels Jørgen Hviid (NJH)" <NielsJorgen.Hviid@swecodanmark.dk>
Cc: "Claus Hansen" <claus.hansen@arlafoods.com>, "Charlotte Zeth Andersen"
<charlotte.zeth@aalborg.dk>
Emne: Støjskærm - Skipper Clementsvej
Dato: tir., apr. 5, 2016 08:55
Hej Niels Jørgen
Den plan er vi med på – det giver god mening med noget helt konkret at forholde sig til.
Jeg vil dog tilføje, at der jf. punkt 1 så vidt muligt skal være mulighed for, at grundejerne kan komme til at
vedligeholde deres hæk/hegn
Med venlig hilsen
Peter Serup
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2240
Peter.Serup@aalborg.dk

Fra: Niels Jørgen Hviid (NJH) [mailto:NielsJorgen.Hviid@swecodanmark.dk]
Sendt: 1. april 2016 16:29
Til: Peter Serup <peter.serup@aalborg.dk>
Cc: Claus Hansen <claus.hansen@arlafoods.com>
Emne: RE: Støjskærm - Skipper Clementsvej
Hej Peter
Det er ikke afstanden til vejen, der er i fokus. Sagen er, at støjskærmen nogle steder skal placeres tæt på eller i
skel til parcellerne langs vejene for at sikre acceptable oversigtsforhold ved sti- og vejtilslutninger. Jeg foreslår
følgende køreplan:
1.
Vi indtegner på kort/plan en skærmplacering, der først og fremmest tager hensyn til:
- en fornuftig støjmæssig dækning af vejens naboer
- tilstrækkelige oversigtsforhold
- en afstand fra vejen på mindst 1 meter
2.
2

Kort/plan fremsendes til kommunen, der kommenterer/accepterer placeringen.
3.
Efter accept af placeringen dokumenterer vi støjskærmens effekt på grundlag af beregninger af vejtrafikstøj uden
og med støjskærmen.
Lad mig høre din mening om den plan.

Med venlig hilsen
Niels Jørgen Hviid
Gruppeleder

Sweco Danmark A/S

Vævervej 7
DK-8800 Viborg
Telephone direct +45 8928 8103
Telephone +45 72 207 207
Mobile +45 2723 8103
CIN 48233511 EAN 5790002240485
NielsJorgen.Hviid@sweco.dk
www.sweco.dk
Please consider the environment before printing this e-mail.

From: Peter Serup [mailto:peter.serup@aalborg.dk]
Sent: Friday, April 01, 2016 8:21 AM
To: Niels Jørgen Hviid (NJH)
Cc: Claus Hansen; Charlotte Zeth Andersen
Subject: SV: Støjskærm - Skipper Clementsvej
Hej Niels Jørgen
Som jeg forstod problematikken da jeg talte med Claus, var det om støjskærmen kunne placeres tættere
på vejen end 1 meter, som vi havde meldt ud oprindeligt. Altså de steder, hvor det af hensyn til
vedligeholdelse af hæk, hegn mv. ville være hensigtsmæssigt at have en mindre afstand til vejen end 1
meter. Jeg har forespurgt vejmyndigheden herom og i onsdags fået følgende tilbagemelding:
”Hej Peter
Bl.a. af hensyn til trafikanters oplevelse af vejrummet og en mulig tunnelvirkning anbefales, at afstanden på
1 m overholdes.
Hvor det på kortere delstrækninger ikke er muligt forventer vi at kunne godkende en afstand ned til 80-90
cm i forbindelse med godkendelse af et detailprojekt. Under alle omstændigheder skal kravet på 1 m
overholdes ved afslutninger af støjskærmen, hvor der er en særlig sikkerhedsrisiko ved påkørsel.
Afhængig af støjskærms-løsning kan det evt. overvejes at placere støjskærmen så tæt på hække og
buske, at der ikke er behov for at klippe disse.”
Jeg vil foreslå, at hvis du/I har et bud på placering af støjskærmen, kan vi tage en drøftelse af det her i
huset. Her er det jo både vejmyndigheden, der er i spil, men også driftsfolkene, der efterfølgende skal
vedligeholde de grønne arealer mv. Tænker det er nemmere at forholde sig til det konkrete og de konkrete
problemstillinger omkring f.eks. sti- og vejtilslutninger i stedet for at generelle tilbagemeldinger. Det er jo
trods alt en relativ lang strækning der er tale om – med forskellige problemstillinger undervejs.

Med venlig hilsen
Peter Serup
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2240
Peter.Serup@aalborg.dk
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Fra: Niels Jørgen Hviid (NJH) [mailto:NielsJorgen.Hviid@swecodanmark.dk]
Sendt: 31. marts 2016 11:48
Til: Peter Serup <peter.serup@aalborg.dk>
Cc: Claus Hansen <claus.hansen@arlafoods.com>
Emne: Støjskærm - Skipper Clementsvej
Hej Peter
For nogle uger siden drøftede vi problemstillinger omkring indplacering af en støjskærm langs Skipper
Clementsvej. Jeg nævnte, at en støjskærm, som ikke på dele af strækningen kan placeres tæt på eller i skel til
parcellerne langs vejene vil begrænse oversigtsforholdene uacceptabelt ved sti- og vejtilslutninger. Du ville vende
situationen i afdelingen. Er der noget nyt ?
Med venlig hilsen
Niels Jørgen Hviid
Gruppeleder

Sweco Danmark A/S

Vævervej 7
DK-8800 Viborg
Telephone direct +45 8928 8103
Telephone +45 72 207 207
Mobile +45 2723 8103
CIN 48233511 EAN 5790002240485
NielsJorgen.Hviid@sweco.dk
www.sweco.dk
Please consider the environment before printing this e-mail.
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Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Charlotte Zeth Andersen
1. juni 2016 16:21
Laura Klitgaard
Peter Serup
SV: Angående Akafas (Svenstrup) ansøgning om miljøgodkendelse

Hej Laura
Aalborg Kommune er planmyndighed og skal forestå udarbejdelsen af evt. planer, der kan muliggøre en
udvidelse af virksomheden. Du kan følge planudarbejdelsen på
http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/lokalplanid/4294/29210 eller på
http://www.aalborgkommuneplan.dk/global-services/nyheder/akafa_svenstrup.aspx.
Det er dog staten, der skal miljøgodkende virksomheden, så Aalborg Kommune har ikke modtaget en
ansøgning miljøgodkendelse, som jeg kan sende til dig.
Du kan evt. kontakte Miljøstyrelsen Aarhus, der er tilsynsmyndighed for virksomheden, kontakt:
http://mst.dk/service/kontakt/ - måske har de modtaget en ansøgning.

Med venlig hilsen
Charlotte Zeth Andersen
Tel: 9931 2211
charlotte.zeth@aalborg.dk
Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Plan og Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 99312000
www.aalborgkommune.dk

Kommunen må efter reglerne i Persondataloven ikke kommunikere elektronisk om personlige oplysninger, med mindre det
sker som sikker kommunikation - f.eks. med Digital Post. På www.aalborgkommune.dk/post kan du læse om Digital Post.

Fra: Laura Klitgaard [mailto:laura_klitgaard@hotmail.com]
Sendt: 1. juni 2016 15:54
Til: Charlotte Zeth Andersen
Emne: Angående Akafas (Svenstrup) ansøgning om miljøgodkendelse

Hej Charlotte
Jeg har prøvet et par gange at fange dig telefonisk, men det er ikke lykkedes.
1

Jeg sidder som en del af borgergruppen "Grøn Gruppe" i Svenstrup, som varetager de grønne interesser i
vores nærområde.
I den forbindelse vil vi gerne se den ansøgning om miljøgodkendelse som AKAFA har sendt til Aalborg
Kommune, sådan vi præcist kan sætte os ind i, hvad det er, de ansøger om?
Kan dette lade sig gøre eller er der en mere officiel måde at søge indsigten?
Vh. Laura Klitgaard

2

Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

Ulrich Clausen
8. juni 2016 09:37
Claus Hansen
bess@arlafoods.com
Lastbilkørsel til AKAFA
Langdyssen-Sv.Skolevej_FrankJensen.JPG; SkipperC_Østermølle_V_FrankJensen.JPG;
Projektplan-Kørekurver_SvenstrupSkolevej_AKAFA.PDF

Hej Claus
Jeg kan oplyse, at servicevejvisningen til AKAFA nu er ændret i henhold til den aftalte plan.
Vi har for nylige modtaget en henvendelse fra en borger, der gør opmærksom på, at Arla-køretøjer i
krydset Skipper Clements Vej – Østermøllevej kører over i den modsatte vejbane for at komme rundt i
svinget til fare for modkørende. Samtidig kan vi konstatere, at kantsten og rabatter på hjørnerne bliver
overkørt og tager skade. Tilsvarende problem kan konstateres i krydset Langdyssen – Svenstrup Skolevej,
se vedhæftede billeder.
En medarbejder fra AKAFA, Frank Jensen, har for nylig henvendt sig for at tilbyde at oprette kantsten og
rabat på hjørnerne ved Langdyssen – Svenstrup Skolevej, og har efterfølgende sendt ovennævnte billeder.
Vi aftalte dog, at vi forinden vil vurdere, hvilke muligheder der er for at undgå skader med behov for
opretning fremover. Frank Jensen henviste til Benny Steen Sørensen som kontaktperson, som jeg
efterfølgende har forsøgt at ringe op, men har ikke kunnet træffe ham.
Efter vores vurdering i Trafik og Veje er det nødvendigt at regulere hjørnerne i de 2 kryds for kørsel med
Arlas køretøjer mv. Det har vi planer om at skitsere på, og vi foreslår efterfølgende at mødes med jer for at
drøfte mulige løsninger.
Du har oplyst, at der fortsat er behov for lastbilkørsel på Svenstrup Skolevej fra Langdyssen for at kunne
bakke til den eksisterende aflæsningsrampe. For at kunne dimensionere krydset har vi brug for at vide,
hvor store køretøjer, det er nødvendigt at dimensionere for (længde og type, f.eks. 10 m lastvogn eller
sættevogn), så det vil jeg bede om at få oplyst.
Ved hjælp af vore kørekurver ser det ud til, at der er mulighed for, at en sættevogn, der kommer ad
Svenstrup Skolevej fra øst (Østermøllevej) til emballageaflæsning godt, eller med begrænsede
reguleringer, kan dreje rundt uden at bakke, se vedhæftede ortofoto med kørekurver indtegnet for lastvogn
med sættevogn. Hvis det er en mulighed kunne det evt. være en mulighed allerede nu at forbyde
lastbilkørsel på Svenstrup Skolevej fra vest (indkørselsforbud fra Langdyssen). Herved kunne det også
forhindres, at udenlandske chauffører, der kører på GPS, kører den vej.
Med venlig hilsen

Ulrich Clausen
Ingeniør

Direkte tlf.: 9931 2344
E-mail: ulrichclausen@aalborg.dk
Aalborg Kommune,
By- og Landskabsforvaltnigen
Trafik og Veje
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf: 9931 2000
1

www.aalborgkommune.dk / www.trafikken.dk/Nordjylland

Er du trafik-informeret? Prøv den nye App med:
iOS: https://itunes.apple.com/dk/app/nordjylland/id785385438?l=da&mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.appworkers.customers.vd.nordjylland&hl=da

App opdatering - nu med push beskeder og P4's trafikmeldinger, se her: http://goo.gl/OwVO9S
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Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

Ulrich Clausen
13. juni 2016 11:29
Nicolai Sørensen
Jakob Risager; Peter Serup; Niels Bresemann Jensen
VS: Lastbilkørsel til AKAFA
20160610134336154.pdf; 2002-00606-783.pdf

Hej Nicolai
Det ser ud til, at Akafa godt kan tilpasse sig, så lastbiler kan køre til deres emballagelevering fra østlig
retning (Østermøllevej) jf. vedhæftede, så lad os forudsætte det i den videre skitsering (dvs. lastbilforbud
på Svenstrup Skolevej fra Langdyssen, renovatinskøretøjer undtaget + typ A overkøresel jf. vedh.
afmærkninsplan).
Når du har noget (forslag med prisoverslag) kontakter jeg Akafa igen med henblik på et møde.
Venlig hilsen
Ulrich Clausen
By- og Landskabsforvaltningen
Direkte tlf.: 9931 2344

Fra: Benny Sten Sørensen [mailto:benny.s.sorensen@arlafoods.com]
Sendt: 10. juni 2016 13:51
Til: Ulrich Clausen
Cc: Claus Hansen
Emne: RE: Lastbilkørsel til AKAFA
Hej Ulrich
Jeg har tegnet ind med rødt, hvordan vi kan gøre det nemmere for lastbilerne at komme rundt
Hvis du er enig vil jeg sætte det i gang, og komme med en dato for færdiggørelse

En sættervogn er 16,5 meter
Forvogn med hænger er 18,5 meter
Der kommer Ca 50 biler om ugen

Med venlig hilsen / Best regards

1

Benny Sten Sørensen
Vedligeholdelseschef
Arla Foods amba
Phone: +4599392952
VAT no.: 25313763
benny.s.sorensen@arlafoods.com

This e-mail is proprietary and confidential and may contain legally privileged information.
This e-mail is intended for the addressee(s) stated above only. If you receive this e-mail by mistake,
please inform us by returning this e-mail without producing, distributing or retaining copies hereof.

From: Ulrich Clausen [mailto:ulrich.clausen@aalborg.dk]
Sent: 8. juni 2016 09:37
To: Claus Hansen
Cc: Benny Sten Sørensen
Subject: Lastbilkørsel til AKAFA

Hej Claus
Jeg kan oplyse, at servicevejvisningen til AKAFA nu er ændret i henhold til den aftalte plan.
Vi har for nylige modtaget en henvendelse fra en borger, der gør opmærksom på, at Arla-køretøjer i
krydset Skipper Clements Vej – Østermøllevej kører over i den modsatte vejbane for at komme rundt i
svinget til fare for modkørende. Samtidig kan vi konstatere, at kantsten og rabatter på hjørnerne bliver
overkørt og tager skade. Tilsvarende problem kan konstateres i krydset Langdyssen – Svenstrup Skolevej,
se vedhæftede billeder.
En medarbejder fra AKAFA, Frank Jensen, har for nylig henvendt sig for at tilbyde at oprette kantsten og
rabat på hjørnerne ved Langdyssen – Svenstrup Skolevej, og har efterfølgende sendt ovennævnte billeder.
Vi aftalte dog, at vi forinden vil vurdere, hvilke muligheder der er for at undgå skader med behov for
opretning fremover. Frank Jensen henviste til Benny Steen Sørensen som kontaktperson, som jeg
efterfølgende har forsøgt at ringe op, men har ikke kunnet træffe ham.
Efter vores vurdering i Trafik og Veje er det nødvendigt at regulere hjørnerne i de 2 kryds for kørsel med
Arlas køretøjer mv. Det har vi planer om at skitsere på, og vi foreslår efterfølgende at mødes med jer for at
drøfte mulige løsninger.
Du har oplyst, at der fortsat er behov for lastbilkørsel på Svenstrup Skolevej fra Langdyssen for at kunne
bakke til den eksisterende aflæsningsrampe. For at kunne dimensionere krydset har vi brug for at vide,
hvor store køretøjer, det er nødvendigt at dimensionere for (længde og type, f.eks. 10 m lastvogn eller
sættevogn), så det vil jeg bede om at få oplyst.
Ved hjælp af vore kørekurver ser det ud til, at der er mulighed for, at en sættevogn, der kommer ad
Svenstrup Skolevej fra øst (Østermøllevej) til emballageaflæsning godt, eller med begrænsede
2

reguleringer, kan dreje rundt uden at bakke, se vedhæftede ortofoto med kørekurver indtegnet for lastvogn
med sættevogn. Hvis det er en mulighed kunne det evt. være en mulighed allerede nu at forbyde
lastbilkørsel på Svenstrup Skolevej fra vest (indkørselsforbud fra Langdyssen). Herved kunne det også
forhindres, at udenlandske chauffører, der kører på GPS, kører den vej.
Med venlig hilsen

Ulrich Clausen
Ingeniør

Direkte tlf.: 9931 2344
E-mail: ulrichclausen@aalborg.dk
Aalborg Kommune,
By- og Landskabsforvaltnigen
Trafik og Veje
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf: 9931 2000
www.aalborgkommune.dk / www.trafikken.dk/Nordjylland

Er du trafik-informeret? Prøv den nye App med:
iOS: https://itunes.apple.com/dk/app/nordjylland/id785385438?l=da&mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.appworkers.customers.vd.nordjylland&hl=da

App opdatering - nu med push beskeder og P4's trafikmeldinger, se her: http://goo.gl/OwVO9S
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Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Peter Serup
11. oktober 2016 16:12
Claus Hansen
Charlotte Zeth Andersen; Peter Serup
SV: Udbygningsaftale og tidsplan.

Hej Claus
Beklager den meget sene tilbagemelding – den hænger på mig!!
I forbindelse med planlægningen skal vi som myndighed vurdere, om planen giver rammer for aktiviteter,
der kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger – positive såvel som negative. Det gør der i denne plan –
ikke mindst i forhold til de punkter vi har defineret tidligere – trafikstøj og trafiksikkerhed. Derfor skal der
udarbejdes en såkaldt miljørapport, der nærmere går ind i de konkrete problemstillinger og blandt andet
beskriver, hvordan vi forholder os til dem. I den forbindelse skal der være en ”høring af berørte
myndigheder”. Den vil forløbe over de næste par uger, hvor øvrige myndigheder har mulighed for at
komme med yderligere bemærkninger til hvilke forhold vi skal beskrive nærmere i Miljørapporten.
Sideløbende med det laver jeg et udkast til lokalplanen klar, så du kan få det til gennemsyn/kommentering.
Den vil dog efterfølgende skulle suppleres med indhold fra miljørapporten, i det tilfælde der måtte komme
nyt, som vi ikke allerede har forholdt os til.
I forhold til udbygningsaftalen er der jo nedenstående punkter, som vores jurist Knud Jacob sendte som
opfølgning på det møde vi havde, hvor han deltog:
Input til udbygningsaftale (standard):
1. Detaljeret tekstmæssig beskrivelse af de infrastrukturanlæg, som skal udføres, herunder oplysning om
anlæggenes/vejenes nuværende og fremtidige status (off. /privat vejareal?)
2. Et skitseprojekt + tegning/kortbilag af anlægget (inkl. nuværende matrikelskel), som skal indgå som bilag til
aftalen,
3. Oplysning om omfanget af arealerhvervelse fra de tilgrænsende ejendomme med kortbilag. Oplysning om,
hvorvidt arealerhvervelsen sker ved frivillig aftale/ekspropriation.
4. Oplysning om parterne i aftalen (kun nuværende grundejere kan være part),
5. Udkast til lokalplanforslag,
6. Økonomi (samlede udgifter til projektering, anlæg mv.)
7. Tidsplan: Hvornår skal anlægget udføres? Hvad er status og tidsplan for evt. arealerhvervelse? (Skal arbejdet
udføres ved lokalplanens endelige godkendelse?
8. Hvem skal detail-projektere?
9. Hvem skal være bygherre og hvem skal udføre? (Anlægsopgaven skal udbydes efter reglerne i
tilbudsloven/udbudsdirektivet)
10.Sikkerhedsstillelse. Grundejeren skal stille bankgaranti på anfordringsvilkår for alle udgifter inden
lokalplanens og udbygningsaftalens endelige vedtagelse.
Udbygningsaftalen omhandler jo to forhold. Dels vejprojektet med ombygning af krydset og dels
støjskærmen.
For begge dele skal der foreligge et skitseprojekt samt en beskrivelse af økonomien.
For krydsets vedkommende antager jeg, at alt er OK.
For støjskærmens vedkommende får jeg – formentlig i uge 43 – afklaret om der er mangler. Her har jeg
møde med vores jurist, ligesom notatet er til udtalelse hos vores trafik og miljø folk.
Udgangspunktet er det samlende notat fra Sweco, benævnt N4.035.16. Det er jo et forholdsvis overordnet
notat, som beskriver principperne for placeringen af støjskærmen, samt hvilken effekt den forventes at
have i forhold til de nærmeste boliger. Om der kræves yderligere i forhold til det økonomiske overslag
(samlede udgifter til projektering, anlæg mv.) skal jeg nok finde ud af – samt om der er behov for evt.
yderligere justeringer/tilføjelser.
1

I notatet står også noget om rydning af eksisterende beplantning. Tænker det kan misforstås – for de
hække/beplantning der står i naboernes skel, går jeg ikke ud fra skal fjernes. Men de mere detaljerede
rettelser kan vi tage efterfølgende – evt. sammen med Sweco.
Bedste bud på tidsplan er, at vi får kommuneplantillæg, lokalplan, miljørapport og udkast til
udbygningsaftale klar inden jul. Så vil den politiske behandling kunne ske umiddelbart i starten af det nye
år, hvorefter den offentlige høring kan starte. Planerne forventes derefter at kunne vedtages i maj.
Tidsplanen ser sådan ud:
Intern høring 28. november – 9. december
Min afleveringsfrist 19. december
By- og Landskabsudvalget 5. januar
Byrådet 23. januar
Høring 1. februar – 29. marts
Min afleveringsfrist 24. april
By- og Landskabsudvalget 4. maj
Byrådet 22. maj
Har du kommentarer til ovenstående siger du til.
Ellers skal jeg nok holde dig underrettet og
Med venlig hilsen
Peter Serup
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2240
Peter.Serup@aalborg.dk

Fra: Claus Hansen [mailto:claus.hansen@arlafoods.com]
Sendt: 16. september 2016 13:44
Til: Charlotte Zeth Andersen ; Peter Serup
Emne: Udbygningsaftale og tidsplan.
Prioritet: Høj
Hej Charlotte og Peter,
Charlotte og jeg talte sammen i telefonen for nu 14 dage siden og hun lovede at jeg skulle få en henvendelse fra
Peter
Vrd. udestående til udbygningsaftalen, samt en opdateret tidsplan.
Venligst vend tilbage desangående.
/Claus

Med venlig hilsen / Best regards
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Claus Hansen
Site Director
GCO BSM & Powder
AKAFA
Arla Foods amba
Svenstrup Skolevej 25
9230 Svenstrup J
Phone: +4599392910
VAT no.: 25313763
claus.hansen@arlafoods.com
www.arla.com
www.facebook.com/ArlaFoods

This e-mail is proprietary and confidential and may contain legally privileged information.
This e-mail is intended for the addressee(s) stated above only. If you receive this e-mail by mistake,
please inform us by returning this e-mail without producing, distributing or retaining copies hereof.

3

