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Indhold

Kære
aalborgenser
Det er en stor glæde for mig at konstatere,
at vi nu er over halvvejs gennem Aalborgs
store infrastrukturprojekt. Det er faktisk
det største i byens historie!
Med Plusbus-projektet løser
vi ikke bare en række trafikale
udfordringer i og gennem
midtbyen. Vi forbereder os
samtidig på en fremtid med
kraftig vækst i byudviklingen,
herunder en øget vækst i
tilflytningen til vores by.
Hurtigere og grønnere gennem byen
I og med at vi forbedrer fremkommeligheden for den kollektive trafik, forbedrer vi også fremkommeligheden
for den øvrige trafik, da Plusbussen
på delstrækninger får sit eget kørespor gennem byen, som de i øvrigt
deler med de øvrige bybusser på de
fælles strækninger. Med eget kørespor påvirker busser og andre køretøjer ikke længere hinandens fremdrift.
I samme moment løser vi med ét slag
alle problemer med røg og støj fra de
gamle dieseldrevne busser, når de
bliver erstattet af byens i alt 121 miljøvenlige eldrevne busser.

Som det ser ud ved redaktionens afslutning, bliver de 107 nye, ’amindelige’ elektriske bybusser de første, vi
ser i bybilledet – sandsynligvis i foråret ’22. Herefter bliver de 14 styk
3-leddede Plusbusser indsat på deres rute i foråret ’23.
Plusbussen – nu kender vi alle
detaljerne
Den batteridrevne Plusbus er absolut
den mest iøjnefaldende af Aalborgs
nye el-busser. Med sine tre led og
en længde på 24,8 meter kan bussen
medtage dobbelt så mange passagerer som de gamle busser, nemlig hele
155. Samtidig bliver ind- og udstigning både nemmere og hurtigere med
fire brede dobbelte døre, og desuden
skal chaufføren ikke bruge tid på at
sælge og kontrollere billetter.
Ud over god plads i bussen til passagererne er der desuden gjort plads
til barnevogne og kørestole, og man
kan også tage sin cykel med. Du kan
læse mere om Aalborgs nye Plusbus
på side 10.

Som borger i byen har du naturligvis
ikke kunnet undgå at bemærke det
omfattende vejarbejde mv. i Aalborg.
Men du har forhåbentlig også bemærket de nye, flotte Plusbus-stationer, der skyder op. Og forhåbentlig har du lagt mærke til, hvordan
mange af byens torve, pladser og
stationer får et visuelt og funktionelt
løft i forbindelse med etableringen af
Plusbus-ruten.
Som nævnt ved vi nu, hvordan de nye
busser ser ud.
Vi ved også, at billetpriserne bliver
fastholdt på samme niveau. Til gengæld arbejdes der fortsat med ruter
og køretider. Du bliver naturligvis
informeret om disse i god tid inden
afgang.
Niels Bresemann
Projektchef,
Plusbus
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Midtvejsstatus
– mens vi lader op
til Plusbussen…
Det travleste år både
omfangsmæssigt og økonomisk
Der sker store forandringer i bybilledet i disse år. Her tænkes især på
Plusbus-projektet, hvor anlægsarbejdet begyndte i 2019 og løber frem til
starten af 2023. Det har ikke kunnet
undgås, at projektet har medført forstyrrelser i gadebilledet, men nu begynder det at lysne. De mest omsiggribende forandringer i midtbyen er ved
at være overstået, og her i 2021 bliver
vi færdige med 14 ud af de 19 anlægsetaper, der tilsammen vil sikre rigtig
mange mennesker en god og hurtig
kollektiv transport gennem Aalborg
– i komfortable og lydsvage eldrevne
busser.
Den 12 km lange busbane
Det mest iøjnefaldende, næst efter
selve busserne, er naturligvis den cirka 12 kilometer lange busrute, hvor
Plusbussen på hele vejforløbet så vidt
muligt får sin egen kørebane. Ruten
består dels af nyanlagte veje og dels af
eksisterende veje, der bliver renoveret
med nye fortove, nye cykelstier og en
ny, komfortabel og lyddæmpende vejbelægning.
Plusbussen kommer alle steder til at
dele spor med de nuværende bybusser og regionale busser for at lette
fremkommeligheden i den indre by
og bl.a. sikre, at biler og varevogne i
videst muligt omfang ikke fanges bag
busserne ved fx stoppesteder.
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På nogle strækninger får Plusbussen
hele vejen for sig selv – andre steder
deles busser og almindelige køretøjer
om vejen. Et godt eksempel er Jyllandsgade og Sohngårdsholmsvej,
hvor bussen får to modsatrettede spor
i midten af vejen.
Hvor Plusbussens rute forløber ad
smalle veje, der ikke kan udvides, deler bussen kørebane med den øvrige
trafik, som dog bliver reguleret på forskellige måder. Det sker fx ved vejlukninger og ensretninger for at forbedre
afviklingen af den kollektive trafik.
Supercykelsti og opgraderet cykelsti
langs busruten
Arbejdet med at etablere en supercykelsti på tværs af Aalborg ud til universitetsområdet har været i gang længe,
og der foregår i 2021 anlægsarbejder
på flere etaper.
Langt den største del af supercykelstien får sit eget spor gennem Aalborg,
hvor den løber ad andre ruter end
Plusbussen, men når vi kommer ud til
universitetsområdet, møder supercykelstien og Plusbussen hinanden.
Supercykelstien er således en del af
Plusbus-projektet på første del af Bertil Ohlins Vej, hvor cykelstien er placeret på hver sin side af bussporet fra
Pontoppidanstræde til Fredrik Bajers
Vej. Når vi i 2022 tager fat på anden
del af Bertil Ohlins Vej ud til Selma

Lagerløfs Vej, fortsætter vi med at
anlægge supercykelsti langs med bussporet.
I øvrigt løber der langs med hele Plusbussens rute en mere traditionel cykelsti, hvor vi øger komforten, dels
med ny belægning rigtig mange steder
og dels ved at gøre cykelstien væsentligt bredere og dermed mere sikker.

Hør projektchef Niels
Bresemann fortælle om
status på Plusbussen

Du kan læse mere om supercykelstien i artiklen om de store ændringer på Bertil Ohlins Vej (side 21).
Mange pladser får nyt liv
og nye funktioner
Flere steder langs med Plusbus-ruten forandres eller renoveres byens
kendte pladser til det kollektive
trafikprojekt. Det er lokaliteter som
John F. Kennedys Plads, hvor Plusbussen, som den mest synlige forandring, får sit eget spor tværs hen
over pladsen.

På Vestbyen Station sammenkobles
den regionale og den lokale trafik
yderligere med anlæggelsen af en
Plusbus-station, og samtidig bindes
hele stationsområdet sammen i et
integreret design, der lægger vægt
på at øge tilgængeligheden og fremkommeligheden ved at fjerne diverse hegn og forhindringer. På Nytorv
foregår der en generel omdannelse
af pladsen med nye belægninger,
og der kommer flere grønne områder ind og bedre og mere attraktive
muligheder for at gøre ophold.

Aalborg Kommune
arbejder i 2021
på syv etaper af
Plusbus-projektet
•

Bertil Ohlins Vej ud gennem
universitetsområdet

•

Gigantium Plusbus-station

•

Sidste del af
Sohngårdsholmsvej

•

Sidste del af Jyllandsgade op
mod banegården

•

Første etape af John F.
Kennedys Plads

•

Færdiggørelsen af Østerågade

•

Første etape af Kastetvej

Anlægsarbejder
i 2022
•

Sidste del af Skydebanevej
med vendeplads

•

Sidste etape af Kastetvej

•

Færdiggørelse af
John F. Kennedys Plads

•

Sidste del af Bertil Ohlins Vej
ved universitetsområdet

•

Bornholmsgade – renovering
af belægninger på vej, cykelsti
og fortov samt etablering af to
nye stationer

•

Busvej til Ny Aalborg
Universitetshospital
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Træer
buske
Træerogog
gør
Plusbus-ruten
buske
gør
ekstra
grøn
Plusbus-ruten
ekstra grøn

Den øst-vestgående Plusbus-rute gennem Aalborg fremmer den
grønne mobilitet med eldrevne busser. Ny beplantning er en del
af det nye projekt og skal både forskønne turen for de kørende
samt for de øvrige borgere i byen, og der investeres mange penge
og timer for at få succes med ny begrønning langs ruten. Derfor
har kommunens forvaltningsgren, Byer & Natur, i forbindelse
med
anlægsarbejdetPlusbus-rute
af den 12 kmgennem
lange rute,
udnyttet
Den øst-vestgående
Aalborg
fremmer den
muligheden
for atmed
finde
flere steder
at placere
træer oger
buske…
grønne
mobilitet
eldrevne
busser.
Ny beplantning
en del
af det nye projekt og skal både forskønne turen for de kørende
samt
de både
øvrige
i byen, påvirket
og der investeres
mange penge
”Vi harfor
bl.a.
enborgere
biodiversitetsaf anlægsarbejderne.
Derog
træplantningsstrategi,
så med
når der
for kan man langs
flere steder
seDerfor
hegn, der
og timer
for at få succes
ny begrønning
ruten.
foregår
gravearbejder
i byen, så ser vi sørger
for,
at gravemaskiner
og andre
har kommunens
forvaltningsgren,
Byer &
Natur,
i forbindelse
altid
på,
om
der
bliver
plads
til
noget
tunge
køretøjer
ikke
kommer
for tæt
med anlægsarbejdet af den 12 km lange rute, udnyttet
mere grønt. Vi ved, at træer kræver på, ligesom vi har stillet krav til enmuligheden for at finde flere steder at placere træer og buske…
god plads, både over og under jorden – minimum 12 til 15 kubikmeter
pr. træ
”Vi
harunder
bl.a. jorden.
både en
Men
biodiversitetsvi ved også,
hvortræplantningsstrategi,
og
mange ledninger og kabler
så når
derder
er
under jorden,
foregår
gravearbejder
og andrei byen,
forhindringer,
så ser vi
som kan
altid
på, umuliggøre
om der bliver
vores
plads
grønne
til noget
ambitioner,”
mere
grønt.
fortæller
Vi ved,Karen
at træer
Luisekræver
Høgsbro, plads,
god
der er landskabsarkitekt
både over og under
i Aalborg
jorden
Kommune.
–
minimum 12 til 15 kubikmeter pr.
træ under jorden. Men vi ved også,
Per Rasmussen,
hvor
mange ledninger
der erogparkforvalter
kabler der
og under
er
rådgiver
jorden,
i kommunens
og andre afdeling
forhindrinfor
Grønne
ger,
somOmråder,
kan umuliggøre
fortæller:
vores grønne ambitioner,” fortæller Karen Luise
”Vi afprøver
Høgsbro,
der
flere
er nye
landskabsarkitekt
planteteknikker i
busprojektet.
Aalborg
Kommune.
Nogle steder har vi fundet plads til at plante mellem vejbane
og cykelsti,
Per
Rasmussen,
hvor der
vi udvider
er parkforvalter
plantebedetrådgiver
og
ind under
i kommunens
cykelstien. afdeling
Det kanfor
fx
være med
Grønne
Områder,
plastceller
fortæller:
under fliserne,
der giver rødderne plads og luft, og
somafprøver
”Vi
derfor gør,
flereatnye
deplanteteknikker
bedre kan fæst-i
ne sig.”
busprojektet.
Nogle steder har vi fundet plads til at plante mellem vejbane
”Vi cykelsti,
og
glemmerhvor
naturligvis
vi udvider
ikke plantebevores eksisterende,
det
ind under
sunde
cykelstien.
træer – Det
demkan
gør fx
vi
meget for at skåne, så de ikke bliver
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treprenørernes gravemetoder, når de
graver tæt på bevaringsværdige trævære
er.” med plastceller under fliserne,
der giver rødderne plads og luft, og
som
Grønnere
derforpladser
gør, at og
de torve
bedre kan fæstne
”Nogle
sig.” steder på Plusbus-ruten udvider byrummet sig i pladser, eller
”Vi
derglemmer
dannes nye
naturligvis
små pladser
ikke vores
grundet
eksisterende,
vejlukninger,”
sunde
fortæller
træer –Karen
dem gør
Luise
vi
meget
Høgsbro.
for at skåne, så de ikke bliver
påvirket af anlægsarbejderne. Derfor
”Her
kan
erman
der flere
ekstra
steder
godesemuligheder
hegn, der
sørger
for, at for,
vi kan
at gravemaskiner
tænke det grønne
og andre
ind i
tunge
byens køretøjer
arkitektur,
ikkeogkommer
her gøres
for tæt
der
på,
noget
ligesom
ekstravi med
har stillet
konsulenter,
krav til ender
treprenørernes
købes ind. Det gravemetoder,
kan være en eksistenår de
graver
rende plads
tæt påeller
bevaringsværdige
trafikknudepunkter,
træer.”
der omdannes, som for eksempel Aalborg Vestby Station, forpladsen ved
Grønnere
Haraldslund
pladser
eller og
John
torve
F. Kennedys
”Nogle
Plads og
steder
Nytorv.
på Et
Plusbus-ruten
andet eksempel
udvider
er lyskrydset
byrummetved
sig Sohngårdsholmsi pladser, eller
der
vej dannes
og Universitetsboulevarden
nye små pladser grundet
samt
vejlukninger,”
Vesterkærets Skole
fortæller
og Karen
vejlukninger
Luise
Høgsbro.
ved Borgmesterens Forvaltning på
Boulevarden samt på Vendelbogade.
Alle disse steder er der arbejdet med

Disse træer og buske kan du
møde langs Plusbus-ruten: vintereg, robinie, el, platan, poppel,
pil, hollandsk elm, ask, lind, sølvløn, diverse tjørn, kirsebærkornel, gingko, naur, rødeg, vandgran, taks, skovfyr, æbletræer,
blommetræer, valnød, kirsebær
– blomstrende buske – aroniabuske, benved, spiraea, roser, hyld,
samt stauder og klatreplanter
m.fl. Desuden er der i mange midterrabatter sået blomsterfrøblandinger med hjemmehørende frø.

ekstra begrønning og belysning, hvor
vi ser på, hvad vi kan få ind af grønne
løsninger.”
Træernes hårde byliv
Karen Luise Høgsbro fortæller, at et
moderne bymiljø udgør en stor udfordring for især større træer. En dansk
by kan faktisk sammenlignes med en
ørken, da sommertemperaturerne drives op, når vejbelægning og fortove
varmes op af solen. Og samme belægning gør det vanskeligere for regnvandet at trænge ned til rødderne. Hertil kommer saltning af vejbanerne om
vinteren og kraftigere vind grundet såkaldte vindkorridorer mellem de høje
huse. Nye sygdomme kommer grundet
klimaforandringer
Disse træerogogglobalisering
buske kan ogdu
gør livet
møde
svært
langs
for mange
Plusbus-ruten:
af de trævinarter, tereg,
vi gennem
robinie,
tiden
el, har
platan,
brugt
poppel,
som
robuste
pil,
bytræer.
hollandsk elm, ask, lind, sølvløn, diverse tjørn, kirsebærkor”Derfor
nel,er gingko,
vi begyndt
naur,atrødeg,
lede efter
vandtræer,gran,
der kan
taks,
tåleskovfyr,
det moderne
æbletræer,
byblommetræer,
kirsebær
miljø og
ikke rammesvalnød,
af de sygdomblomstrende
buske –også
aroniabume, vi–kender.
Vi arbejder
med
benved,
spiraea,
roser,
mere ske,
eksotiske
arter,
da vi
ved,hyld,
at
klimaetsamt
bliverstauder
varmere.ogDeklatreplanter
skal både
er der
i mange
midkunne m.fl.
tåle Desuden
de tørre og
varme
forhold
terrabatter
blomsterfrøblanom sommeren
og sået
det nordjyske
klima
dinger med hjemmehørende frø.
om vinteren.”

Danske Bank tager ansvar for bæredygtig vækst
Vi bakker op om nordjyske virksomheder
”En bank er ikke bare en bank. Danske Bank har viljen,
evnerne og musklerne til for alvor at gøre en forskel for
samfundet. Med ”The Power of Finance” kan vi være
med til at skabe forandring og vækst ved at gøre det muligt for vores kunder at agere mere bæredygtigt,” fortæller Lars Hedebrandt, områdedirektør for Danske Bank i
Nordjylland.

Vi tager ansvar for det samfund, vi er en
del af

”Et skridt i den bæredygtige retning har i høj grad noget
med samfundsansvar at gøre. Finanssektoren hører til
dem, der for alvor kan gøre en forskel, og det gør vi. Det
kræver blandt andet, at vi forstår dynamikken mellem
offentlige og private interesser. For eksempel stiller
myndighederne ofte krav om bæredygtige løsninger ved
fx nybyggeri, hvorefter det kan få
”Vi bakker naturligvis op om lokale nordjyske virksomstatus af grønt byggeri og derheder med en grøn vision. Det gør vi både via vores løsmed grøn finansiering. Her
”Her er
der ekstra gode
mulighebegrønning
og belysning, hvor vi ser korridorer mellem de høje huse. Nye
ninger
– finansiering,
leasing,
realkredit
– og gennem
kan vi også medvirke til
der for,
at vi kanVia
tænke
det grønne
på,
vi kan
af grønne løs- sygdomme kommer grundet klimavores
rådgivning.
rådgivningen
kan vi
fx hvad
fortælle
om få ind
forandring i den rigtiind i byens arkitektur,
og her gøres ninger.”
forandringer og globalisering og gør
mega-trends
inden for bæredygtighed,
og hvordan det
ge retning,” slutter
der
noget
ekstra
med
konsulenter,
livet svært for mange af de træarter,
rammer forskellige brancher og virksomheder. Det er
Lars Hedebrandt.
der
købes
ind.
Det
kan
være
en
ekTræernes
hårde
byliv
vi gennem tiden har brugt som robugod inspiration og ofte også god udfordring af vores kunsisterende
plads
eller
trafikknudeKaren
Luise
Høgsbro
fortæller,
at
ste bytræer.
der,” siger Lars.
punkter, der omdannes, som for et moderne bymiljø udgør en stor
eksempel
Station,
udfordring
forafisær større træer. En ”Derfor er vi begyndt at lede efter
”Vi
tilbyder Aalborg
attraktiveVestby
finansielle
løsninger,
fx i form
forpladsen
ved
Haraldslund
eller
dansk
by
kan
faktisk sammenlignes træer, der kan tåle det moderne bysåkaldte grønne obligationer eller grønne banklån. Flere
John
F.
Kennedys
Plads
og
Nytorv.
med
en
ørken,
og flere virksomheder vil gerne signalere, at også de-da sommertempera- miljø og ikke rammes af de sygdomEt andet
eksempel
er lyskrydset
drives op, når vejbelægning me, vi kender. Vi arbejder også med
res
finansiering
er bæredygtig,
ogved
fx kanturerne
finansieringen
Sohngårdsholmsvej
og
Universitetsog
fortove
varmes op af solen. Og mere eksotiske arter, da vi ved, at
bruges til en omstilling af produktionsapparatet i mere
boulevarden
samt
Vesterkærets
samme
belægning
gør det vanske- klimaet bliver varmere. De skal både
bæredygtig retning. Det er klart, at vi også ser en forretSkole
og
vejlukninger
ved
Borgmeligere
for
regnvandet
at trænge ned kunne tåle de tørre og varme forhold
ningsmulighed i at være med til udbrede de bæredygtisterens
Forvaltning
påhan.
Boulevarden til rødderne. Hertil kommer
saltning om
sommeren Nordjylland
og det nordjyske kliLars Hedebrandt,
områdedirektør
ge
løsninger,”
fortæller
samt på Vendelbogade. Alle disse af vejbanerne om vinteren
vinteren.”
Tlf.: 25og
44kraf51 33 /ma
45om
12 61
50
steder er der arbejdet med ekstra tigere vind grundet såkaldte
vindMail: lhed@danskebank.dk
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PLUSBUS MED UNIK KANT
Der arbejdes på alle planer for, at Plusbus-projektet kommer til at glide så smukt gennem
Aalborg som muligt. Bl.a. er der i projektet indtegnet elementer i natursten. bl.a. i form af
granitkantsten langs med ruten. Stenene leveres af virksomheden ZURFACE, og det er ikke
hvilke som helst sten, der benyttes.
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www.zurface.dk

Normalt er en kantsten en ensartet og aflang sten, som
næppe fanger særlig meget opmærksomhed. Men kig
nu lige en ekstra gang på disse kantsten langs Plusbus-stationerne. Her har arkitekt COBE og rådgivende
ingeniør COWI indtænkt en kantsten, som transformerer
sig fra sine 12 cm i bredden og langsomt breder sig ud i
bunden de sidste meter før og efter busstoppene. Udover
at det skåner bussens fælge – eftersom det kun vil være
dækkene, der får kontakt med kantstenen ved stoppestedet – giver udformningen et blødere udtryk.

Mere bæredygtigt og med en længere
levetid = billigere totaløkonomi
Prisen på granitkantsten er højere end alternative
produkter, men med den unikke holdbarhed og styrke
får man et produkt, som aldrig forgår, og som kan
genbruges igen og igen. Og lige netop det giver en god
totaløkonomi på produktet.

Ekspertise i natursten
ZURFACE, som har leveret granitkantstenene til
projektet, producerer og importerer natursten fra hele
verden og er særligt kendt som leverandør af den stærke
bornholmske granit. I virksomheden har man stor
erfaring med at producere og levere naturstensprodukter
til belægninger, facader, interiør og gulve til både private
og erhverv.
Natursten er i sig selv et utroligt klimavenligt produkt,
da det er skabt af naturen selv, og derfor ikke kræver
store mængder energi at få produceret, og så har det en
lang levetid og kan genbruges direkte. I ZURFACE har
man stort fokus på at udnytte natursten mest hensigtsmæssigt, hvorfor man ud over at producere og levere nye
produkter også opkøber og gensælger genbrugsmaterialer af natursten.
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De 14 nye Plusbusser:

Hurtigt,
grønt og
komfortabelt
gennem
Aalborg
Tide Bus Danmark er valgt af Aalborg Kommune
til at drive kommunens rutenet, når alle busser i
kommunen bliver elektriske. Tide Bus står også
for at levere de i alt 121 nye eldrevne busser,
hvoraf de 14 er Plusbusser. Her fortæller vi, hvilke
busser det drejer sig om, og hvilke fordele de nye
Plusbusser giver dig som passager.

•

3-leddede busser

•

24,8 meter lange

•

Plads til 155 passagerer

•

Plads til barnevogne,
kørestole og cykler

•

Ind- og udstigning gennem
4 brede døre

•

Klimaanlæg

Hvornår
kommer Plusbussen?
Sandsynligvis i sommeren 2023 er Plusbussens rutenet færdigt, og de nye
3-leddede busser er ankommet fra producenten. Herefter vil de 14 Plusbusser
transportere aalborgenserne gennem
den specielt anlagte, 12 km lange strækning fra Væddeløbsbanen i vest til universitetsområdet og supersygehuset i øst.

Plusbus-ruten
En helt ny type vejbane
Hele Plusbus-ruten gennem Aalborg er
enten helt nyanlagt eller kraftigt renoveret, for at du som passager skal opleve
en behagelig og glidende kørsel. Samti-

Aalborgs fantastiske Plusbus er lige om hjørnet
Alle har ventet spændt, men nu kan vi endelig gå i detaljer omkring de 14 nye eldrevne Plusbusser.
Bussen er 24,8 meter lang og har plads til
hele 155 passagerer. Opbygget med tre led
vil bussen uden problemer komme rundt i
byens gader i midtbyen.
Opladningen af batterierne sker på depotet,
hvor busserne holder om natten, og kræver
altså ikke køreledninger langs ruten.
10

Ud over god plads til passagererne vil der
desuden være ekstra plads til barnevogne
og kørestole samt mulighed for at tage cyklen med.
For at sikre hurtig ind- og udstigning har
busserne fire dobbelte døre. Og hertil kommer så alle de øvrige fordele ved, at Plusbussen er eldrevet. Det er slut med røg og
støj i bybilledet, og på en varm sommerdag
kan man glæde sig over et kølende klimaanlæg.

dig er Plusbus-ruten tilrettelagt med
bløde kurver.
Stationerne er opbygget, så de passer
til busserne. Kantstenene ved stationerne er nemlig i niveau med bussens
gulv, hvorfra en rampe skyder ud, så
kørestolsbrugere og dårligt gående
nemmere kan stige ind.

Billetpriserne
Dyrere? billigere?
Plusbussen er helt ny i gadebilledet i
Aalborg, men billetterne kommer til at
koste præcis det samme som alle andre
2-zone-billetter i Nordjylland. Billetterne købes fremover ikke længere hos
chaufføren, men man bruger sit Rejsekort, der kan tankes op via computer
eller på stationen. En af fordelene er
naturligvis, at det går langt hurtigere at
tage passagerer ind, og turen gennem
byen går derfor også hurtigere.

Hvor tit kører Plusbussen?
Der bliver lidt længere mellem
busserne, men det går hurtigere
gennem byen

gere intervaller mellem hver bus. Men
Plusbussens rutenet er anlagt, så busserne kommer hurtigere gennem byen.
Du får altså en kortere rejsetid.
Som det ser ud nu, bliver der 7,5 minut
mellem afgangene i myldretiden. I den
travleste myldretid måske kortere intervaller, fordi der evt. indsættes ekstra busser. I almindelig hverdagstrafik
er der 10 minutter mellem afgangene.
Aften og weekend vil der være 15 minutter.

Rejsetider
Hurtigere gennem byen?
Ja! Dels spares der markant tid ved
stoppestederne, når buschaufføren
ikke skal sælge og kontrollere billetter,
og fordi ind- og udstigningen foregår
gennem alle bussens døre. Herudover
har Plusbussen, på næsten hele ruten,
vejbanen for sig selv og bliver dermed
ikke hæmmet af den øvrige trafik.
Ankomsttiderne ved bussens stoppesteder vil derfor være meget mere
præcise.

Plusbussen kan tage dobbelt så mange
passagerer med, og der bliver lidt læn-
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Central Plusbusstation og attraktivt
torv i midtbyen
Der arbejdes på højtryk for at bane vej for Plusbussens
indtog i Aalborg. I midtbyen har Nytorv indtil for
nylig været byens travle busgade – og ikke altid lige
fremkommelig, for at sige det mildt. Men i forbindelse
med de omfattende anlægsarbejder foretages der
nu en række tiltrængte trafikale og bymæssige
forbedringer, der tilgodeser de bløde trafikanter og
den kollektive trafik. Samtidig skabes der plads til
opholdssteder, udeservering og grønne arealer i en
mere fredelig og støjsvag, men gerne hektisk, midtby.
Pladsdannelse ved Østerågade
”Krydset Østerågade og Nytorv har
tidligere været en stærkt trafikeret
stjerneformet plads, hvor der både
kørte busser på Østerågade og Nytorv.
Det ændres nu, så det fremover kun
bliver Plusbussen, der betjener passager i det centrale område af midtbyen.
Blandt andet etableres der en ny station på Østerågade ved Nytorv. Det har
skabt mulighed for at etablere en sammenhængende plads ved Nytorv, hvor
der bliver mere plads til ophold samt
til fodgængere og cyklister,” fortæller
Rie Malling, arkitekt i Aalborg Kommune, og uddyber:
”I forbindelse med de store anlægsarbejder i forhold til Plusbussen har vi
haft mulighed for at tage den helt sto12

re greb frem og skabe sammenhæng i
den store plads, som fortsat vil udgøre
et kæmpestort mødested i byen. Det
handler både om den kollektive mobilitet og om bylivet og dets funktioner.”
I området etableres samtidig et forbedret byrum med bredere fortove og
mulighed for udeservering og et aktivt
forretningsliv med fx udstillinger ud
mod vejen.
Flotte og iøjnefaldende Plusbusstationer
”Vi har overordnet arbejdet med et
fælles design for alle Plusbus-stationer med perron, men netop her
i midtbyen, hvor vi altid har kunnet
nyde synet af en karakteristisk granitbelægning og flotte historiske byhuse,

har vi gjort noget ekstra ud af det ved
at sikre, at den eksisterende granitbelægning er blevet genbrugt til perronen, så man fornemmer, at det er en
sammenhængende plads, selv om den
også rummer en Plusbus-station.”
Plusbussen og cyklisterne deler spor
På Boulevarden og Østerågade får
Plusbussen sit eget spor, som den dog
skal dele med cyklister og diverse varekørsel.
”Det er en prioritering, vi har gjort, for
vi vil gerne bevare de brede fortove og
mulighederne for udeservering og butikker – et princip, vi har ført videre fra
Boulevarden,” slutter Rie Malling.

VI TAK K E R
F O R T ILLIDE N
Efter en række anlægsopgaver i Aalborgs
bymidte er vi stolte over at bidrage til et
projekt, der forener fremtidens transport,
fortidens historiske minder og nutidens
sans for detaljen.
ar kil.dk/plusbus

Arkil A/S
Høvejen 101A
9400 Nørresundby
aalborg@arkil.dk
Tlf. 98 29 10 10
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NYE ELDREVNE BUSSER
STYRKER DEN GRØNNE
MOBILITET I AALBORG
I tæt samarbejde med Plusbus hjælper vi i COWI med til at understøtte Aalborgs hårdest belastede
buslinje gennem byen fra Aalborg Væddeløbsbane i vest til Nyt Aalborg Universitetshospital i øst. De
nye eldrevne busser styrker den grønne mobilitet som et attraktivt alternativ til privatbilismen på den
12 km lange kollektive trafikhovedåre.
Som borger vil du opleve kortere rejsetid i de højfrekvente busser med plads til 155 passagerer pr.
bus. Samtidig får du en bedre forbindelse på tværs af Aalborg med flere omstigningsmuligheder
mellem tog, regionalbusser og bybusser. Plusbus understøtter samtidig den fortsatte udvikling af
byen, der oplever en befolkningstilvækst.
I COWI er vi særligt stolte over at hjælpe Aalborg Kommune med at finde den helt rette løsning for
Aalborg by. Vores hjælp omfatter alt lige fra lokalplan og VVM-undersøgelse, ingeniørteknisk bistand
i bred forstand til totalrådgivning inden for projektering og udførelse af sporbærende konstruktioner.

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS
COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores 360°-tilgang.
Vi angriber udfordringerne fra mange forskellige vinkler for at skabe sammenhængende løsninger for vores kunder.

Din lokale Estatemægler i Aalborg

Er du interesseret i at
høre, hvad Plusbus gør
for jeres boligpris?
Få en gratis vurdering hos
Estate Algren.

Hos Estate Algren er den personlige relation til dig og byen vores
vigtigste fokus – for en bolighandel er meget mere end kvadratmeter og tilstandsrapporter.
Boligen er den største investering
i livet, og det at skifte bolig er for
de fleste ensbetydende med et
nyt kapitel i livet.

Kastetvej 39 · 9000 Aalborg
Tlf.: 9813 4020 · 9000@estate.dk
www.estate.dk

Gigantium Station
– ny ankomstplads
med mange funktioner
Gigantium bliver nu i endnu højere grad koblet sammen med
den kollektive trafik, og Plusbus kommer til at fremstå som det
oplagte valg ved ethvert besøg på Gigantium – hvad enten det
drejer sig om sport, messer eller koncerter mv. Plusbussen
kommer til at køre lige til døren, og i den forbindelse udvides
Plusbussens ankomstplads, hvor der skabes et nyt byrum med
mange nye og spændende tilbud og funktioner.
Det nye Plusbus-stoppested på Bertil
Ohlins Vej foran Gigantium opbygges
som en ny forplads, der både skal
fungere som en ny hovedindgang til
Gigantium for dem, der ankommer
med bussen, cyklisterne samt gående fra p-pladserne. Den nye forplads
henvender sig til mange forskellige
brugere af Gigantium og skal både

fungere i dagligdagen og ved de ofte
meget store arrangementer og events.
”Gigantium huser mange idrætsgrene, ligesom vi har mange foreninger,
der primært er tilknyttet den idrætsaktive sektor. Det er dem, vi havde in
mente, da vi designede det nye byrum,” fortæller Mario Hesse, der er

byplanarkitekt hos Byens Fysik, Byog Landskabsforvaltningen i Aalborg
Kommune.
Tanker bag den nye forplads
”Byrummet var fra starten tænkt som
et ankomst-, mødesteds- og opholdsrum, mens man venter på bussen.”
Et byrum, der har fokus på at øge opholdskvaliteten ved at indrette nogle
grønne elementer samt nogle plateauer/siddemuligheder. Der er et plateaulandskab til ophold, hvor andre
dele mere er til idrætsmæssig udfoldelse.
”Og naturligvis har vi lagt vægt på at
skabe en tydelig markering af, hvor
Plusbussen befinder sig, og hvor man
stiger på det kollektive trafiktilbud,”
fortæller Mario Hesse.
Byrum, der ikke sætter i rammer
”Vi ser ofte en tendens til, at man på
forhånd definerer, hvordan et byrum
skal benyttes. Med dette byrum ved
Gigantium har vi bevidst undladt at
definere – og dermed sætte grænser
for – udfoldelsen. I stedet har vi skabt
en spilleplade, som man så at sige selv
kan folde ud, som man har lyst. Der
er mulighed for at lave vidt forskellige
sjove øvelser. Man kan klatre rundt på
forskellige ting, og professionelle atleter kan bruge området til opvarmning,
inden de fx skal ind og spille håndbold,” fortæller Mario Hesse.
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”Vi håber, at
det vil motivere
til aktiv brug af
byens nye rum.”

I den sportsorienterede del af det
nye byrum er der arbejdet intenst
med farver og grafik, som er karakteristisk for forskellige sportsgrene.
På den måde inspireres brugerne til
at udfolde sig med boldspil, løb og
fx klatring og parkour.
Arkitektur, der
tjener samfundet
Der er cirka en million om året, der
besøger Gigantium i forbindelse
med store sportsevents, koncerter
og messer mv., og designløsningen

har tænkt ind, hvordan man bedst
muligt kan betjene de mange mennesker, der i løbet af meget kort tid
ankommer til eller skal hjem fra Gigantium.
”Det glæder os, at man forbinder et
offentligt sted som Gigantium med
den kollektive trafik og fremmer den
bæredygtige mobilitet. Vi håber, at
en stor del af dem fremover vil bruge Plusbus og den nye hovedindgang og føler sig budt velkommen til
stedet,” slutter Mario Hesse.

UNO UNIQA Group har leveret Grafik, Outdoor
Fitness, samt gummibelægning til Gigantium
Aalborgs Plusbus-projekt.
Danmark bedste leverandør i specialløsninger
indenfor moderne uderum, legepladser og
skoleindretning m.m.

Vi arbejder med FN’s Verdensmål
UNO UNIQA tager ansvar for FN’s verdensmål. Vi er
en aktiv spiller for de verdensmål, hvor vi ved, at
vi kan gøre en unik forskel

Industriparken 9
4640 Faxe
Telefon: 70 21 50 90
info@uniqa.dk
Se mere på: www.uniqa.dk
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Transport

Køreplader

Entreprenør

Grusgrave

Jordboring

Miljøteknik

Vask & Service
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Flest boliger
langs Plusbus-ruten
Vestbyen
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Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed!
Aalborg bliver bundet tættere sammen end nogensinde før med den nye
rute. Derfor vil alle boliger langs ruten have en særligt god beliggenhed.
Hos Himmerland Boligforening er vi stolte over, at vi kan tilbyde et varieret udbud af boliger langs hele ruten.

Rendsburggade 22, 9000 Aalborg |
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96 31 52 00 / info@abhim.dk

Hvis du
vil have
en boli
g med
optima
beligge
l
nhed, s
å
b
liv
medlem
hos os.

|

www.abhim.dk

Bertil Ohlins Vej
– for både Plusbus
og cyklister
Både klimaet og helbredet nyder godt af, at den daglige transport
foregår på cykel. Ruten mellem midtbyen og universitetet gennem
Vejgaard er en af de travle, og den benyttes dagligt af mellem
1000 og 1500 cyklister. Derfor er kommunen i fuld gang med
at opgradere strækningen til supercykelsti, som flettes sammen
med Plusbussen ind gennem universitetsområdet.
Bertil Ohlins Vej er et godt eksempel
på, hvordan ønsket om mere bæredygtig mobilitet og bedre bykvaliteter
kan transformere et område. Tidligere
var Bertil Ohlins Vej en ren busgade,
og cyklisterne var henvist til Toppentuestien, som er et kringlet stisystem,
der også bliver brugt af mange fodgængere.
”I 2021 har vi sat turbo på supercykelstien, hvor vi har lavet ekstra brede
stier ind mod universitetsområdet med
flette- og svingbaner. Vi er i gang på
Hadsundvej og på Nytorv, og nu er tu-

ren også kommet til Bertil Ohlins Vej,
hvor vi sammen med Plusbus bygger
helt nye enkeltrettede cykelstier,” fortæller planlægger Anne Iversen Hansen.
Et bybånd med masser af liv
”Bertil Ohlins Vej bliver en strækning
med rigtig mange cyklister, idet den
kommer til at samle strømmene fra
supercykelstien og fra de øvrige ruter
mod universitetet. Vi har valgt at flytte
den primære cykelrute fra Toppentuestien til Bertil Ohlins Vej for at skabe
bedre plads og fremkommelighed og

Supercykelstien – hurtig info
En supercykelsti er en cykelrute, hvor der er taget særlige hensyn
for at sikre god komfort, ekstra plads og fremkommelighed for cyklisterne. Det betyder fx, at enkeltrettede stier som hovedregel er 2,5
m brede, der er fokus på at sikre så få stop som muligt, og der er
ekstra servicefaciliteter langs ruten.
Supercykelstierne skal desuden øge trygheden for pendlerne og sikre gode forhold, der mindsker risikoen for ulykker.

for at bidrage til en mere bymæssig
karakter.”
”Vi kalder det centrale strøg igennem
universitetsområdet for Bybåndet, og
det strategiske greb er at få samlet
bevægelser, aktiviteter, bygningernes
indgange og cykelparkering samt gode
opholdsmuligheder langs dette stræk.
Plusbus, supercykelsti, renovering af
sø- og kanalanlægget samt nybyggeri og renovering støtter op om denne
tanke og vil gøre Bybåndet til en rygrad for bæredygtig mobilitet og byliv,”
fortæller Anne Iversen Hansen.
Cyklisterne forkæles
Ud over de ekstra brede og mere direkte cykelstier bliver cyklisterne på
supercykelstien forkælet med færre
stop og en række servicetiltag undervejs. I Samsøgade er der opsat en cykelservicestation, og flere steder langs
ruten opsættes der luftpumper, så
cyklisterne altid er godt kørende.
”Vi vil rigtig gerne tilskynde til, at flest
mulige vælger at transportere sig på
en bæredygtig måde. I universitetsområdet er mange af bygningerne og de
udendørs arealer ejet af staten eller
andre private aktører. Vi håber selvfølgelig, at de forandringer, som Plusbus og supercykelstien har sat i gang,
vil sætte endnu større fokus på cyklistvenlige løsninger, attraktiv cykelparkering og omklædningsfaciliteter for
de studerende og medarbejderne,”
slutter Anne Iversen Hansen.
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John F.
Kennedys
Plads får
nyt liv
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John F. Kennedys plads gennemgår for
tiden en total forandring som følge af ønsket
om at fremme en bæredygtig byudvikling og
den grønne mobilitet. Der skal inkorporeres
en ny, stor station på pladsen, der kan
håndtere Plusbussen og de øvrige bybusser
i den kollektive trafik. Samtidig ændres alle
opholdsarealer på pladsen, og der kommer
nye, flotte belægningssten i granit og nye
grønne områder opdelt i separate ’øer’.
Jo, der pustes nyt liv i den gamle plads!

”Samtidig gør vi det nemt at komme
frem og tilbage, fx mellem bussen og
togstationen – og pladsen skal være
et rart sted for alle. Det stiler vi mod
ved blandt andet at skabe nye opholds- og grønne arealer.”

”Det vigtigste har været at sikre
funktionaliteten og harmonien
mellem de forskellige trafikformer
og den kollektive trafik,” siger Bodil
V. Henningsen, arkitekt for By- og
Landskabsforvaltningen.
”For at sikre plads til, at den nye
plusbus kan passere John F.
Kennedys Plads, der er byens
centrale knudepunkt for den
kollektive trafik, er det nødvendigt
at etablere et helt nyt bus-tracé
i forlængelse af Boulevarden,
diagonalt hen over pladsen.”
Laura Græsdal Maajen, der ligeledes
er arkitekt for By- og Landskabsforvaltningen, fortæller videre:

gang til tunnel til togsporene, så denne ø appellerer til bevægelse og en
kortere pause, hvor man enten kan
sætte sig i de indre, lidt roligere (og
grønne) afsnit eller på de lave, ydre
betonbænke, der skaber opdelingen.

Flot, svævende overdækning
”De to andre grønne øer til ophold –
Ud over at Plusbussen i sig selv bliver mod nord og mod syd – er tænkt mere
et grønt vartegn for hele Aalborg, får rolige. Her er der smukke opholdsbussen på Kennedys Plads yderlige- rum, som man mere aktivt går ind i og
re et sammenknyttende
lader tempoet og pulvartegn i form af en stor,
sen falde. Vi har tilgo”Vi håber, at
moderne overdækning
det vil motivere deset Plusbussen, men
ved bussens holdeplads,
samtidig har det været
til aktiv brug af vigtigt, at byen får et
så det hele går op i en flot
helhed.
byens nye rum.” attraktivt mødested,”
siger Laura Græsdal
”Overdækningen har funktionalitet Maajen.
og giver læ for dem, der stiger af og
på. Og samtidig skal den binde den ”Ikke kun for de rejsende, men også
nye BRT-forbindelse og den eldrev- for byens øvrige borgere og naboer.
ne mobilitet sammen med pladsen. Det er en plads, hvor både ophold og
Overdækningen skal være synlig og mobilitet fylder rigtig meget – og skal
markant og samtidig afstemmes med fylde rigtig meget,” indskyder Bodil V.
pladsens omgivelser og den gamle, Henningsen.
fredede stationsbygning,” fortæller
Bodil V. Henningsen.
Gennemtænkt disponering af flowet
Disponeringen af det nye trafikflow på
Den gode, gamle ’krins’
John F. Kennedys Plads blev skabt
”Det er bestemt en kæmpe forandring ved, at COBE Arkitekter udførte en
i forhold til, hvordan pladsen tidlige- række studier, hvor man bl.a. skelede
re så ud. I 90’erne gennemgik John F. til Nørreport Station i København. Her
Kennedys Plads en større omlægning, viste nogle flowcharts cyklisternes og
der bl.a. omfattede plantning af en fodgængernes bevægelser hen over
fantastisk kreds af grønne træer – en stationspladsen.
såkaldt ’krins’. Det grønne bevarer vi
ved at anlægge tre store grønne øer, ”Dem kunne vi så benytte til at sikre
hvoraf de to appellerer til ro og læn- gode forbindelser for de travle rejgerevarende ophold, og den tredje ø sende og hastigt forbipasserende, der
tættest på Plusbussens station pri- samtidigt afgrænser fredelige grønne
mært fungerer som et mødested for øer med opholdsmuligheder for dem,
rejsende,” fortæller Laura Græsdal der ikke har så travlt,” slutter Bodil V.
Maajen.
Henningsen.
De tre grønne øer
Den centrale ø ved den store overdækning til Plusbussen rummer ned-

Arkitektrådgivere på John F. Kennedys Plads:
COBE Arkitekter og Arkitema
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Forstærker
rejseoplevelsen

En stolt organisation
Tide Bus Danmark har stort fokus på bæredygtighed og
miljøvenlige løsninger, og med de sidste 5 vundne bykontrakter i Herning, Næstved, Aalborg og Vejle vil vi i løbet af
de næste par år have 218 nye el-busser i drift i Danmark.
Vi er stolte af vores stærke positionering som en fremtidsorienteret aktør indenfor personbefordring i Danmark. Tide
Bus Danmark drifter i dag 13 buskontrakter i Danmark og
runder 1400 medarbejdere i løbet af 2022.

Fokus på trivsel i hverdagen
Som medarbejder i Tide Bus Danmark oplever du en
hverdag, hvor ansvar, respekt og trivsel er vigtige værdier.
Vi er gode til at lytte til og hjælpe hinanden, så eventuelle
udfordringer bliver løst. Vores mange chauffører servicerer
hver dag mange passagerer i vores busser. De er engagerede og motiverede for at løse den samfundsmæssige
vigtige opgave, det er at bidrage til, at den kollektive trafik
afvikles til tiden og med den bedst mulige oplevelse.

Vores motivation
Tide Bus Danmark skal være
rentabel og fremtidsrettet. Vi skal
gennem vores værdier, professionelle ledelse, kompetente medarbejdere, effektive drift og gode
service skabe tilfredse kunder,
medarbejdere, samarbejdspartnere og ejere.
Adm. Dir. Steen Rügge

Tide Bus A/S · Egegårdsvej 20 · 5260 Odense S · 63 11 82 00 · post@tidebus.dk · www.tidebus.dk

