Nyhedsbrev

Aktuelle vejprojekter i Aalborg Kommune

Forskønnelse af hovedgaden i Vodskov
Aalborg Kommune har for kort tid siden lavet et nyt flot grønt areal på hjørnet mellem Vodskov Kirkevej og Vodskovvej. Projektet her var første del af et samlet forskønnelsesprojekt, der skal være med til at gøre hovedgaden gennem Vodskov bymidte mere attraktiv. Dette til glæde
for byens borgere og handelsliv. Vi går i nærmeste fremtid i gang med at gennemføre andet del af forskønnelsesprojektet, som omfatter en
renovering af selve vejstrækningen gennem bymidten. Projektet er udarbejdet i et samarbejde med Vodskov Samråd og som opfølgning på
arbejdet med den nye Byudviklingsplan for Vodskov.
Projektet omfatter nærmere beskrevet, at:
•

Hastigheden nedskiltes til 40 km/t på den centrale del af Vodskovvej fra Solvænget til og med krydset ved Vodskov Kirkevej. Hastighedsgrænsen markeres med opsætning af zonetavler ved indkørslen og på sidevejene op til Vodskovvej.
Eksisterende bump inden for hastighedszonen erstattes med nye bump, så bumpenes udformning svarer til den fremtidige tilladte
hastighed.
Der etableres en nyt flot belægning – en såkaldt PaveSmart belægning – 4 steder på strækningen. Belægningen etableres ved krydset
med Vodskov Kirkevej, ved det lille torv ved plejehjemmet, omkring indkørslen til Netto og ved vinforretningen i nordøst. Denne type
belægning ses også i Aars. Der udlægges nyt asfalt på resten af strækningen.
Krydsningshellerne ved Vodskov Kirkevej gøres bredere og fodgængerovergangene indsnæres for at øge trygheden for krydsende fodgængere. Fodgængerfelter genmarkeres.
Eksisterende sideheller ombygges, og der etableres nye plantebede med gode vækstbetingelser for nye vejtræer.
Parkeringsbåse langs strækningen vil blive genafmærket. Der bliver foretaget mindre justeringer ved genmarkeringen af enkelte p-båse.
Fortovet rettes op, der hvor flisebelægningen trænger til genopretning.

•
•
•
•
•
•

Projektets udførelse koordineres med etablering af nyt asfaltslidlag.

Zone

40

Formål
Sammen med det netop udførte grønne anlæg, der er lavet på hjørnet mellem Vodskovvej og Vodskov Kirkevej, håber vi, at forbedringerne
langs vejen vil være med til at forskønne hovedgaden gennem bymidten. Ønsket er at fremhæve Vodskov by som en attraktiv oplandsby at
bosætte sig i. Et vigtigt element i projektet har været at opprioritere og forbedre forholdene for de lette trafikanter gennem nedsættelse af
den tilladte hastighed.
Oversigtskort med signaturer for de forskellige tiltag/elementer indsættes.

Signatur
Plantebed
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“Flise” belægning
Fodgængerovergang m. helle
Bump

Tidsplan
Arbejdet forventes påbegyndt i uge 32 og forventes at være afsluttet ved udgangen af 2018.
Trafikafvikling
Mens vi arbejder, kan der forekomme gener for trafikken, såsom indsnævring af kørebanen og fortovsarealer samt periodevis omkørsler.
For yderligere information kan du kontakte:
For udførelse: Martin Fischer, martin.fischer@aalborg.dk, tlf.: 9931 2320
Planlægning: Winnie Nymann Larsen, winnie.nymann@aalborg.dk, tlf.: 9931 2345

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsmail og læs mere om andre anlægsprojekter i Aalborg Kommune på www.aalborg.dk/aktuelle-vejarbejder
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