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Anlægsarbejder omkring Nr. Uttrup Skole

Orientering om projektet
Aalborg Kommune har i en periode arbejdet sammen med Nørre Uttrup Skole om en 
mere tryg og sikker skolevej. 
Vi har udført trafikale analyser ved hjælp af droneoptagelser, manuelle registreringer 
og forældres udpegning af utrygge steder. Vi har inddraget eleverne aktivt omkring 
analyse og løsninger, og fået værdifuld viden gennem de dygtige elever. Ud over fysis-
ke tiltag er der også sat fokus på den gode adfærd omkring skolen. Vi vil gerne have, 
at så mange som muligt vælger at transportere sig aktivt til skole, ved fx at cykle eller 
gå, og samtidigt vil vi gerne have, at de forældre, der afleverer i bil, udviser hensyn.

Der sættes ind med forbedringer flere steder helt tæt ved skolen og i nærområdet af 
skolen, jf. beskrivelser nedenunder. Stederne er også markeret på kortet næste side.

Aktiviteter inden skolestart i august:
1. Tunneller: Udsmykning og ny belysning i tunnellerne under Hjørringvej og Sundsholmen.
2. Cykelparkering: Der opsættes ekstra cykelparkering 2 steder i skolegården.
3. Uttrupvej: Der etableres overkørsler for at nedsætte hastigheden ved Abildgårdsvej og Gammel Kongevej. Der   
 laves tidsbegrænset indkørselsforbud (beboere undtaget) ved Abildgårdsvej.
4. Skolegården/sti: Stien gennem skolegården synliggøres og der etableres legeområder i form af maling på asfalten.
5. Stikrydsning: Der etableres bump ved stikrydsningen på skolens område og beplantningen beskæres for bedre   
 udsyn.
6. Afsætningsplads: Pga. renovering af kirketårnet etableres der en midlertidig afsætningsplads for forældre der af-  
 leverer børn i bil, på Nørre Uttrup Kirkes parkeringsplads. Denne skiltes kun i en midlertidig løsning indtil renove-         
 ringen af kirken er færdig, hvorefter den endelige Kys og Kør etableres (se punkt 9)

Aktiviteter i løbet af 2. halvår 2022:
7. Cykelsti: Solsidestien forlænges gennem det grønne område ved kirken og skaber forbindelse op til Studievej.
8. Studievej: Hastighedsnedsættelse. Der etableres 40 km/t zone med bump.
9. Kys og Kør ved kirken: Der etableres en afsætningslomme, hvor elever som køres til skole kan sættes af og trygt   
 færdes gennem tunnellen til skolen.

Trafikafvikling
Det forventes, at trafikken skal omdirigeres i perioden, hvor overkørslerne ved Gammel Kongevej og Abildsgårdsvej an-
lægges. Der vil være skiltning i området med alternativ rute.
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Ny SMS-service ved asfaltarbejde i Aalborg 
Kommune

Er du trafikant, beboer eller bare interesseret 
i asfaltarbejdet i Aalborg Kommune? Nu kan 
du få en SMS, når der er nyt om asfaltarbej-
det rundt omkring i kommunen. Du kan læse 
mere og tilmelde dig på 
www.aalborg.dk/asfalt - så ved du i god tid, 
om du skal tage omvej, når du skal ud at køre.

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

http://www.aalborg.dk/asfalt
http://www.aalborg.dk/aktuelle-vejarbejder

