Bæredygtighedsstrategi 2016-20

Bæredygtighedsstrategiens vision:
”Sammen skaber vi et grønt og stærkt Aalborg,
hvor mennesker trives!”

Økonomi / Stærk


Miljø / Grønt

Social / Trivsel

Bæredygtighedsstrategiens
7 tværgående temaer:
• Byudvikling & mobilitet
• Bebyggelser
• Landskaber
• Forsyning
• Borgerne & det gode liv
• Miljø og klima
• Vækst & omstilling

Borgerne &
det gode liv
VISION

Sammen gør vi det let
at leve bæredygtigt i
Aalborg Kommune.
Visionen er at både borgere,
lokalsamfund, organisationer,
virksomheder og ansatte i Aalborg
kommune deltager aktivt i at skabe
grundlaget for en god og bæredygtig
tilværelse.

Borgerne &
det gode liv
HVAD VIL BLF
SÆTTE FOKUS
PÅ?

Planlægning:
• Bolignær lokalisering af dagligvarebutikker + fællesfunktioner/service mv.
• Løsninger der fremmer bæredygtig
adfærd (nudging)
• Sammenhængende stisystemer
• Trafiksikre skoleveje
• Let og lækker adgang til kollektiv trafik
• Strategi for leg og bevægelse
(herunder understøtte sundhedspolitik)
• Sikre adgang til natur/landskab
og gode rammer for friluftslivet
• Fremme delekultur, fællesfaciliteter,
flerfunktionalitet, deleparkering,
delestationer (fx haveredskaber)
• Borgerinvolvering, brugerundersøgelser
Formidling
• Naturvejledere, infoskilte, pjecer:
biodiversitet, natur, rekreative
muligheder

Vækst &
omstilling
VISION

Grøn vækst og grønne
arbejdspladser skal
udvikle den attraktive
og konkurrencedygtige
kommune.
Visionen er sammen at skabe en
grøn omstilling i erhvervslivet og
sikre lokal arbejdskraft med
bæredygtige kompetencer.

Vækst &
omstilling
HVAD VIL BLF
SÆTTE FOKUS
PÅ?

• Planlægning der understøtter
initiativer i retning af erhvervs/byudvikling med grøn profil
(Vil vi det? Hvordan og hvor?)
• Understøtte erhvervslivet med
bæredygtig infrastruktur
(godsbane, BRT, cykelstier mv.)
• Endnu bedre koordinering af
offentlige og private
anlægsprojekter
• Sætte fokus på citylogistik i
midtbyen (SMARTe løsninger)

Byudvikling &
mobilitet
VISION

Vi skaber mangfoldige,
grønne og smarte
byer, som hænger
sammen.
Visionen er at vores byer skal
udvikles som levende fællesskaber
med fokus på det grønne.
De store byer skal fortættes og
funktionsintegreres, og så skal det
være let at komme rundt med bus,
bane, cykel eller til fods.

Byudvikling &
mobilitet
HVAD VIL BLF
SÆTTE FOKUS
PÅ?

Strategisk niveau:
• Byudviklingsstrategi, fokus på mobilitet,
bæredygtighed, bykvalitet og marked
• Byrums- og bylivsstrategi - det
funktionelle, det fysiske og det sociale
• Cykelparkeringsstrategi
• Cykelhandlingsplan - sammenhæng
mellem rekreative stier og trafikstier
• Trafik 2040 + langsigtet perspektiv med
fokus på bæredygtig omstilling
• Parkeringsstrategi
• Biodiversitetsstrategi
• Træplantningsstrategi

•

Udvikle og bruge DGNB-baseret
bæredygtighedsværktøj til brug i
planlægning og projektudvikling

Byudvikling &
mobilitet
HVAD VIL BLF
SÆTTE FOKUS
PÅ?

Konkret kommune & lokalplanlægning:
• Fortætning i samspil med mobilitet og
bykvalitet
• Arbejde med stedets indentitet/historie
• Indarbejde "grøn-blå struktur”
• Fremme varieret natur i byen
• fokus på byrum som rammer om byliv
• BRT-tracé – herunder grøn værdiplan
• transportknudepunkter  mødesteder
• sammenhængende stisystemer
• nedgravede affaldssystemer
• Fremme bæredygtig adfærd, fx mht.
parkering (lækkerhedsfaktor bil/cykel)
• Fremme blandet by
Andet:
• Bedre el- og delebil/cykelinfrastruktur
• Grøn vognpark (gasbusser, elbiler mv.)
• Forsøg med DGNB-certificering af
byområde (Hvor? Fx Stigsborg?)
• Helhedsorienteret drift (økonomi, faglig
kvalitet, borgertilfredshed)

Bebyggelser
VISION

Vi skaber levende
grønne byrum
og bygger sunde
bygninger, hvor
mennesker trives.
Visionen er at bygninger og
udearealer skal designes som
rammer om det gode liv.
Vi vil udvikle gode helhedsløsninger
ved at samtænke vand-, energi- og
ressourcehensyn, arkitektur,
indeklima, funktionalitet,
landskab og natur.

Bebyggelser
HVAD VIL BLF
SÆTTE FOKUS
PÅ?

Støttet boligbyggeri:
• Dialog med boligselskaber om støttede
boligprojekter med udgangspunkt i
DGNB?
Byggesagsbehandling (+ lokalplaner):
Dialog om
• Bæredygtigshedshensyn ud fra DGNB
• Arkitektonisk helhedsvurdering
• Byrum som rammer om byliv
• Tryghed og tilgængelighed
• Biodiversitet/beplantningsstrategi
• Løsninger der understøtter bæredygtig
adfærd (nudging)
I byggesagsbehandlingen er ovenstående
dog kun muligt, når vi er med tidligt i
processen - typisk ved større sager, hvor
der også laves lokalplan.

Forsyning
VISION

Vi skal værne om
og spare på jordens
ressourcer.
Affald skal begrænses
og håndteres i lukkede
kredsløb.
Visionen er
• at al energiforsyning skal være
baseret på vedvarende energikilder
og
• at håndtering af spildevand og
affald skal ske med brug af bedst
tilgængelige teknologi.
• Drikkevand skal baseres på rent og
urenset grundvand.

Forsyning
HVAD VIL BLF
SÆTTE FOKUS
PÅ?

• Fortsat sikring af kvaliteten af
grundvand til drikkevandsforsyning
ved skovrejsning (fx Lundby Krat),
dyrkningsaftaler og friholdelse for
byudvikling.
• Planlægning for vedvarende
energianlæg (vindmøller, biogas
mv.)
• Fremme fjernvarme baseret på
vedvarende energi

• Bestemmelser der sikrer
bæredygtige affaldsløsninger i
lokalplaner

Miljø & klima
VISION

Sammen skaber vi
sunde og rene
omgivelser for
mennesker og dyr.
Vi fremmer miljøbevidst og
bæredygtig adfærd og finder
potentialer i klimaudfordringerne.

Miljø & klima
HVAD VIL BLF
SÆTTE FOKUS
PÅ?

Planlægning
• Ekstra fokus på klimastyring i 6 særligt
oversvømmelsestruede områder:
Centrale havneområder, Romdrup Å,
Hals/Hou sommerhusområde,
Hasseris Å, Østerå og Lindenborg Å
• Min. sokkelkote for boliger ol.
• Krav om lokal afledning/forsinkelse
af regnvand i lokalplaner
•

Mindske transportbehov ved
samlokalisering af bolig, erhverv
og byfunktioner.

Projekter:
• Åbning af Østerå gennem byen
• Romdrup Å

Landskaber
VISION

Landskabet skal være
rammen om naturen,
produktion og
oplevelsesmuligheder
i gensidig harmoni.
Vi vil:
• beskytte naturen, så
livsbetingelserne for dyr og
planter styrkes.
• skabe balance mellem produktion,
fritid og turisme i landskabet.
• skabe rekreative
oplevelsesmuligheder i samspil
med naturen.

Landskaber
HVAD VIL BLF
SÆTTE FOKUS
PÅ?

Planlægning:
• Biodiversitetsstrategi
• Planlægning for landskabeligt indpassede
vedvarende energianlæg
• Fremme cyklisme i det åbne land
• Bjørnekloindsatsplan
Projekter
• Naturgenopretning (Lille Vildmose, Østerå
Sø, Egholm mv.)
• Implementere Natura2000 handleplaner
• Skovrejsning (+ projekt med folkeaktier)
• Aktiv jordpulje til skovrejsning,
naturgenoprening mv.
• Sikre landskaber gennem fredninger
• Forfaldne Huse
Drift:
• Certificering af skove (bæredygtig drift)
• Naturnær pleje (fx græsning, elge mv.)
• Bruge certificeret træ til bænke mv.
• Naturmaterialer til belægning
• Krav om økologisk drift af forpagtede arealer
• Aftaler med landmænd om sikring af robuste
naturstrukturer (kontinuitet i driften).

