Integrerede løsninger
for Vækst, Trivsel og Det Grønne
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Aalborg er stadig Norddanmarks Vækstdynamo, men vi vil så meget mere...
Planstrategi 2016 skal sikre helhed og synergi i alle fremtidige initiativer
i Aalborg By og Aalborg Kommune. Det skal ske ved, at der for hvert
nyt initiativ – hvad enten det er en offentlig eller privat investering – skal
arbejdes målrettet mod nye fælles løsninger.
Vi vil skabe nye ’smarte’, integrerede løsninger, hvor der ikke kun er
fokus på vækst og fysik men i høj grad også på mennesker og det
grønne…!!
I 2011 fik vi med den tidligere Planstrategi slået fast, at Aalborg by ikke
bare er driveren for Aalborg Kommune. Aalborg by er Norddanmarks
Vækstdynamo.
I samme planstrategi blev begrebet ’Vækstakse’ født som et bånd
med koncentreret vækst fra lufthavnen i nordvest over Nørresundby
og Aalborg havnefronter, Aalborg midtby, omdannelsesområderne ved
Godsbanen, Eternitten og videre til Gigantium, Universitetet, det nye
Universitetshospitalsområde og Aalborg havn i øst. Denne Vækstakse
er rygraden i Aalborgs udvikling.

En ny dimension handler om, at Aalborg ikke står alene. Aalborg er en
del af en større Byregion, hvor Aalborg er dybt afhængig af nære relationer og opbakning fra et stærkt niveau af attraktive og levedygtige byer/
oplande i hele NordDanmark, der igen er afhængige af Aalborg som
vækstdynamo. Center og periferi er hinandens nødvendige forudsætninger.
En anden og helt central ny dimension er, Aalborg griber ’Guldet’ med
nye integrerede løsninger, hvor der ikke kun er fokus på vækst men
også på mennesker og det grønne. Aalborg går ’fra mere til bedre’. Det
er ikke længere nok at have fokus på vækst. Vi skal have fokus på, at
væksten skal føre til værdiskabelse for mennesker og det grønne.
Planen er skabt på tværs af forvaltningerne i Aalborg Kommune og i
snævert samspil med udarbejdelse af Aalborg Kommunes nye Bæredygtighedsstrategi 2016-22.

Som opfølgning på Planstrategi 2011 godkendte byrådet i 2013 en ny
Fysisk Vision 2025 for Aalborg by og Aalborg Kommune. Visionen udgør
den røde tråd i kommunens fysiske udvikling. Omdrejningspunktet i
Fysisk Vision 2025 er at få sat fokus på, hvordan Aalborg by som Norddanmarks Vækstdynamo kan gøres konkurrencedygtig i den stigende
nationale og internationale konkurrence, - og hvordan resten af kommunen kan understøtte og bakke op.
Planstrategi 2011 og Fysisk Vision 2025 er med andre ord meget målrettet planlægning med et langsigtet strategisk sigte for Aalborg by og for
Aalborg Kommune. I den nye Planstrategi 2016 fastholdes målene og
visionerne fra disse planer. Vi starter ikke for fra, men tilføjer derimod
nogle nye dimensioner, for at videreudvikle og kvalificere strategien.
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Aalborg er stadig Norddanmarks Vækstdynamo, men vi vil så meget mere...
Vi vil STADIG arbejde med...
XX at udvikle Aalborg som Norddanmarks Vækstdynamo
XX at skabe en helhedsorienteret, bæredygtig bypolitik for Aalborg, hvor
Vækstaksen med højklasset kollektiv trafik er rygrad for udviklingen,
XX at sikre storbypuls i Aalborg, med en kulturrig, underholdende og
involverende bymidte med attraktive by- og bomiljøer, et stærkt
universitet med internationale styrkepositioner og en robust erhvevsstruktur, der kan tiltrække kapital og skabe arbejdspladser ,
XX at de 11 oplandsbyer med vækstpotentiale er attraktive bosætningebyer, der understøtter Aalborg som Norddanmarks Vækstdynamo,
XX at sikre kvalitet, frihed og fleksible rammer til en lokal forankret udvikling i alle øvrige oplandsbyer og landsbyer,
XX at fremme mere og bedre natur samt bedre rammer for friluftsliv og
XX mobilitet som den sammenbindende kraft.

Fysisk Vision 2025

Byrådet ønsker at fastholde de
langsigtede mål og visioner fra den
tidligere Planstrategi 2011 og ’Fysisk
Vision 2025’.
Disse mål og visioner er kort opsummeret i boksen ovenfor. Begge
planer kan ses på kommunens
hjemmeside www.aalborg.dk.
Planstrategi 2016 skal opfattes som
et supplement med nye dimensioner.
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Byregion Norddanmark
NordDanmark er en selvstændig byregion, der med stærke nationale og internationale forbindelser har
potentiale til at kunne klare sig i den globale konkurrence. NordDanmark rummer samtidigt et bæredygtigt
grundlag for det gode hverdagsliv, et innovativt erhvervs- og uddannelsesmiljø og et sundt og involverende
fritidsliv for borgerne i regionen.

Aalborg er Norddanmarks naturlige vækstdynamo.

Aalborg er inde i en rivende udvikling. Befolkningstallet stiger med ca. 2.500 nye borgere om året. Samtidig
tiltrækkes kapital, og nye virksomheder opstår.
Udviklingen kommer imidlertid ikke af sig selv. Det har den aldrig gjort i NordDanmark. Der skal samarbejdes målrettet med at styrke konkurrenceevnen. Fremtidens udvikling indretter sig ikke efter kommunegrænser, og udfordringerne løses ikke kun med en lokal indsats men i høj grad også i en regional og national
sammenhæng.
Væksten i de større byer er et
globalt fænomen, og det er særligt
de større universitetsbyer, der har
kritisk masse (befolkning, arbejdskraft, erhvervsklynger, oplevelser
mv.) nok til at trække vækst til en
hel region.
Vi befinder os i en brydningstid,
hvor vi må slippe den traditionelle regionale planlægning, hvor
strategien har været at opnå ligelig
udvikling indenfor regionen.
Der er i stedet behov for at tænke
i retning af en mere markedsorienteret strategi, der har fokus på at
skabe forbindelser og relationer i
regionen og mellem regioner.

De regioner, der vil klare sig i konkurrencen, er dem, der formår at
skabe en stærk fælles vision, - en
langsigtet strategisk planlægning
for regionens udvikling.
Kommunerne i regionen må ikke
opfatte hinanden som modsætninger/konkurrenter. Strategien skal
i stedet bygge på et fælles billede
af, at Aalborg, de øvrige byer i regionen og det åbne land er hinandens nødvendige forudsætninger.
By og land er komplementære
størrelser, hvor den rette forståelse af de funktionelle sammenhænge og stedbundne kvaliteter
vil få det bedste frem i begge.
Samarbejde er en nødvendighed...

Region - på tværs af lande
Region - på tværs af byer
Region - på tværs af kommuner
Region - på tværs af by og land
Ove Kaj Pedersen, Byplanmøde 2015

Vi vil SÆRLIGT arbejde med...
XX at skabe en stærk fælles vision, - en langsigtet strategisk planlægning for byregionens udvikling i samarbejde med de øvrige kommuner i Norddanmark og Regionen,
XX at videreudvikle Aalborg som Norddanmarks Vækstdynamo og
XX mobilitet som en grundlaget for Byregion Norddanmark og den
øgede urbanisering.

Center - Periferi
Groet - Bygget
Borgerkraft - Centralstyring
Komplementære størrelser - ikke modsætninger
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Et stærkt samarbejde om Norddanmark
De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland har samarbejdet om et fælles afsnit til kommunernes planstrategier og til regionens Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS). Resultatet er gengivet nedenfor.

”Nordjylland har et stort potentiale for at kunne klare sig i den nationale
og internationale konkurrence, men det kræver et målrettet samarbejde
på kryds og tværs af regionen.
Nordjylland har et stærkt og innovativt erhvervs- og uddannelsesmiljø
og nogle gode rammer for borgernes hverdagsliv. Alligevel er der
behov for et målrettet samarbejde om at styrke regionen, for udvikling
og vækst kommer ikke af sig selv. De nordjyske kommuner og Region
Nordjylland har derfor pr. 1. januar 2015 etableret et tæt og forpligtende
samarbejde om en fælles vækstdagsorden: Business Region North
Denmark. Gennem dette samarbejde kan vi få et stærkere Nordjylland,
der skaber sin egen vækst.

Vilkår og globale Udfordringer

Der er en lang række globale udfordringer, som påvirker Nordjyllands
udvikling, ligesom Nordjyllands beliggenhed spiller en rolle for udviklingsmulighederne:
Globaliseringen øger konkurrencen, men åbner også for nye eksportmuligheder i de nordjyske virksomheder. Samlet set er globaliseringen
en fordel for Nordjylland, men det kræver ressourcer og de rette kompetencer, hvis mulighederne skal udnyttes optimalt.
Klimaforandringerne foregår nu hurtigere end nogensinde, og der er
fortsat behov for omstilling til vedvarende energikilder for at reducere
udledningen af CO2. Samtidig skal der tages højde for de afledte effekter af klimaændringerne i form af vandstandsstigninger og ekstreme
vejrforhold.
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Den demografiske udvikling betyder, at der bliver flere ældre og færre
unge i Nordjylland. Det skyldes stigende levealder og faldende fødselstal, men tendensen forstærkes også af, at mange unge flytter ud af
regionen. Udviklingen betyder, at der er færre til at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft.
Urbaniseringen er også en global tendens, som betyder, at bosætningen og væksten koncentreres i de større byer, mens mange landområder affolkes.

Nordjyllands beliggenhed på spidsen af Jylland omgivet af hav betyder, at nogle områder ikke har adgang til arbejdsmarkedsoplande i alle
retninger. Udfordringerne forstærkes i de områder, der ikke har direkte
adgang til motorvejs- og jernbanenettet.

Det blå Nordjylland: Vi er tæt på Vesterhavet, Kattegat og Limfjorden.
Det sikrer de maritime erhverv en særlig styrkeposition og giver vigtige
transportveje for gods og mennesker. Samtidig har nærheden til vandet
stor attraktionsværdi for bosætning, rekreation og turisme.

Stedbundne kvaliteter og vækstpotentialer

Det grønne Nordjylland: Naturen og landskabet danner et godt grundlag for oplevelser og rekreation. Samtidig giver det grønne Nordjylland
gode muligheder for jordbrug, fødevareproduktion og brug af grøn
teknologi.

Vi skal styrke Nordjylland ved at samarbejde strategisk og målrettet med de særlige stedbundne kvaliteter og vækstpotentialer, der er i
regionen. Blandt de væsentligste stedbundne kvaliteter og vækstpotentialer i Nordjylland er:
Byerne: De nordjyske byer er kraftcentre for kultur, innovation og byliv.
Byerne har forskellige styrkepositioner inden for bosætning, erhverv,
natur og kultur, og derfor skal der satses på forskellige udviklingsstrategier alt efter den enkelte bys styrker. En positiv udvikling kræver, at der
er nogle nære relationer og samarbejder på kryds og tværs af regionen.
Vi er hinandens nødvendige forudsætninger, og vi er alle afhængige af,
at vi har et net af attraktive og levedygtige byer og oplande.
Byregion: Nordjylland indgår i et nationalt og internationalt samspil af
byer/regioner. Universitetsbyen Aalborg er en dynamo for regionen på
samme måde som København er det for Danmark - og de større byer i
kommunerne er det for hvert deres nærområde. Med 1/3 af regionens
indbyggere og væsentlige dele af det nordjyske erhvervsliv samlet i og
omkring Aalborg udgør byen et kraftcenter for landsdelens erhvervsudvikling. En positiv udvikling i Nordjylland er stærkt afhængig af nære
relationer og samarbejde imellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner
og myndigheder i Aalborg og landsdelens øvrige kommuner.
Det attraktive Nordjylland: Nordjylland udmærker sig på flere områder
– også i en international sammenhæng. Det gælder fx de mange nordjyske turistattraktioner, den fantastiske kyst, naturoplevelser og kulturperler, som er med til at løfte hele regionen.

Uddannelse: Aalborg Universitet er med sine mange internationale
styrkepositioner afgørende for Nordjyllands udvikling. Sammen med
UCN, MARTEC og et net af erhvervsfaglige og mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner er universitetet med til at levere veluddannet arbejdskraft til erhvervslivet.
Erhverv: Nordjylland har et robust og mangfoldigt erhvervsliv med særlige styrkepositioner inden for bæredygtig energi, IKT, maritime erhverv,
fødevarer, oplevelser, byggeri og logistik. Erhvervslivets samarbejde
med Aalborg Universitet har stor betydning for virksomhedernes innovation.
Smart mobilitet: Hvis vækstpotentialerne i Nordjylland skal udnyttes
optimalt, er det vigtigt, at det bliver nemmere at flytte mennesker, gods,
viden, ideer og data rundt i regionen. Derfor skal der også samarbejdes
om at styrke både de fysiske og digitale forbindelser i Nordjylland.”

Samarbejdet mellem de nordjyske Kommuner og Region Nordjylland
om den strategiske udvikling af Norddanmark fortsætter i snævert samspil med organisationen bag Business Region North Denmark (BRN).
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Integrerede løsninger for vækst , trivsel og det grønne
Vækst handler om udvikling bredt betragtet, og ikke kun om økonomi. Vækst i kvantiteten af mennesker,
byggerier, investeringer og arbejdspladser kan skabe den kritiske masse, der er forudsætningen for varierede
tilbud af både boliger, uddannelse/skoler, mobilitet indadtil og udadtil, kultur, service, byliv, fritidstilbud, sundhedstilbud og rekreation mv, og dermed diversitet både på byniveau og lokalt.

Ansvarsfuld
Vækst

Vækst i Aalborg Kommune skal bruges til at skabe kvalitet og en varieret palette af valgmuligheder for borgerne og erhvervslivet. Ansvarsfuld vækst betyder at væksten skal balanceres i forhold til mennesker og det
grønne.

Aalborg Kommune er landets
3. største. Befolkningstallet har
rundet de 210.000 indbyggere, og
det stiger med ca. 2.500 borgere
om året. Der bliver registreret ca.
1.000 nyetablerede virksomheder
hvert år. De er med til at holde
antallet af virksomheder på et ret
konstant niveau på ca. 10.000
og antal arbejdspladser på ca.
104.000 i kommunen.
Aalborg er en storby i Danmark og
drivkraft for vækst i Norddanmark,
og prognoserne peger på fortsat
vækst. Byggekranerne præger
bybilledet, særligt i Vækstaksen.
Kommunen og de almene boligorganisationer er knap færdige med
at realisere 4.500 ungdomsboliger,
før et nyt boligprogram 2015-2018
tilføjer etablering af yderligere
1.000 almene boliger i Aalborg og
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udvalgte oplandsbyer. Lufthavnen
udvider løbende, og det samme
gør Universitetet og Aalborg Havn.
Det nye universitetshospital er
under opførelse, og der satses for
fuld kraft på en højklasset busforbindelse i samme tracé som var
planlagt for letbanen. Planer for
ca. 2.500 nye private boliger er
ved at blive udarbejdet, og yderligere projekter for ca. 2.500 nye
private boliger er på vej.
Væksten skal bruges til at skabe
kvalitet. Kritisk masse danner
basis for varierede muligheder
og bykvalitet. Set fra helikopteren
rummer Aalborg en bred palette af
muligheder og variation for borgere og erhvervsliv.
Byudvikling og mobilitet
Attraktiv infrastruktur og dermed

tilgængelighed skaber sammenhængskraft og identitet. I planlægningen har vi fokus på bæredygtig
mobilitet, der tilgodeser erhvervslivet og skaber attraktive mødesteder i mobilitetsknudepunkterne,
hvor der kan opstå nye bymæssige centraliteter. Vi sammentænker byudvikling og mobilitet og
styrker forbindelserne i byen både
på langs og på tværs af byudviklingskorridorerne i vækstaksen. Vi
byudvikler, omdanner og fortætter byen, og tæthed er forbundet
med nye typer af kvaliteter som er
forskellige fra sted til sted.
Koncentreret byudvikling i
vækstaksen via fortætning og omdannelse med højklasset kollektiv
trafik som rygrad er med andre
ord ikke bare en fysisk vision
for 2025 men i høj grad allerede

virkelighed, ligesom vækst i de 11
oplandsbyer med vækstpotentiale
som supplement til tilbuddene i
Aalborg også er i fuld gang.
Aalborg som alsidig videnby
Der har været arbejdet målrettet på at trække Aalborg op i den
tunge liga af udviklingsbyer sammen med København, Århus og
Odense. Det er en vigtig forudsætning for at fremtidssikre Aalborg
By, Aalborg Kommune og hele
Norddanmark.
Vi vil fortsætte denne bestræbelse
i et stærkt og fokuseret netværkssamarbejde med en visionær
byledelse, og vi skal udvikle os
sammen med teknologiudviklingen
og sikre rammer og muligheder for
innovative løsninger i Aalborg som
videnby.

Aalborg vil være SMART ved gennem partnerskaber på tværs af
aktører at fremme en bæredygtig
udvikling drevet af digitale og intelligente løsninger.
De bestræbelser og de investeringer vi gør os skal skræddersys til
de enkelte geografiske områder i
forhold til bymæssighed, om der
er befolkningsvækst eller -tilbagegang og i forhold til typer af behov,
alt sammen med det formål at
skabe synergi, attraktivitet og høj

kvalitet. Det gælder både i Aalborg
midtby, Aalborgs bydele, oplandsbyerne og landdistrikterne.

Kvalitet

Vækst

Aalborg Dogmer om Ansvarsfuld
XX

Vækst:

Vækst skal skabe kvalitet

XX Ansvarsfuld vækst betyder at målet om vækst skal afvejes i forhold
til det grønne og i forhold til kvaliteterne for mennesker.
XX Byudvikling og mobilitet skal integreres i løsninger hvor sammenhængskraft og identitet styrkes. Mobilitet, både indadtil i Aalborg og
mindre byer og udadtil, er drivkraft for vækst.
XX Aalborg skal fungere som motor for vækst og udvikling i Norddanmark.
XX Alle steder skal der arbejdes for kvalitet, men kvalitet betyder noget
forskelligt alt efter stedet og de særlige behov.
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Integrerede løsninger for vækst , trivsel og det grønne
I Aalborg Kommune vil vi være med til at skabe bedst mulige rammer for borgernes trivsel og det gode hverdagsliv. Vi sætter Mennesket i Centrum i arbejdet med Aalborg by og Aalborg kommunes vækst og udvikling.
Oplevelsen af ’det gode hverdagsliv’ er imidlertid ikke en entydig størrelse men afhænger i høj grad af livsform, og hvor man er i livet. Alle borgere har forskellige præferencerne alt afhængig af, om man fx er ung
eller gammel, traditionelt eller moderne tænkende, fællesskabs- eller individorienteret mv. Vi skal kunne
tilgodese alle målgruppernes forskellige ønsker og behov, når vi skaber rammer for borgernes trivsel og det
gode hverdags liv.

Trivsel

Da vi oplever en generel tendens med markante ændringer i livsfaserne, skal vi være på forkant med, - at de
unge vil være unge og frie i længere tid, at ’kernefamilien’ er under omdefinering, at flere er boligsingler, samt
at andelen af frie og aktive seniorer boomer, hvilket smitter af på livsfasernes boligpræferencer og -behov.
Det basale liv
Grundstenen i arbejdet med borgernes trivsel er at sikre trygge
rammer, hvor det er muligt at få
hverdagslivet til at hænge sammen. Der skal findes gode botilbud, uanset hvor man er i livet, i
form af studieboliger, ’STAY’-boliger til de nyuddannede, boliger til
flygtninge, familieboliger, boliger til
singler og enlige forsørgere, boliger til sammenbragte familier og til
de nye aktive/frie seniorer.
Aalborg Kommune har i de seneste år fået opført mange centralt
beliggende ungdomsboliger, men
flere og måske særligt de mange
internationale studerende efterspørger nu en billigere boligtype.
Den stigende gruppe af singler,
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enlige forsørgere og seniorer ønsker i høj grad bynære lejeboliger
tæt på offentlig transport, kultur og
servicetilbud.
I Aalborg kommune udgør omfanget af almene boliger 27% af den
samlede boligmasse. Det forventede øgede pres på udlejningsbyggeriet, vurderes derfor ikke at
kunne løses af den almene boligsektor alene.
Det behagelige/nydelsesfulde liv
Attraktive by- og bomiljøer i menneskehøjde er rammen om det
gode hverdagsliv, og god mobilitet
skal sikre, at der er sammenhæng
og forbindelse mellem botilbuddene og hverdagsfunktioner som
skole, børnehave, butikker, fritids-

tilbud, grønne åndehuller, offentlig/
privat service og arbejde.
Som ekstra lag på de basale
grundsten er det vigtigt at have
fokus på borgernes fysiske og
mentale sundhed som et element i
at opnå trivsel.
Fysisk sundhed handler blandt
andet om at få fysisk aktivitet og
en sund livsstil ind i hverdagen.
Det kan være lige fra: at tilrettelægge hverdagsfunktionerne,
så de kan nås på cykel, til at lade
’livet mellem husene’ inspirere til
fysisk aktivitet eller at dyrke egne
grøntsager.
Mental sundhed kan handle om
den enkelte borgers mulighed for
at udfolde det behagelige og ny-

delsesfulde liv, hvor der er rum og
plads til oplevelser, kreativitet og
rekreation. Det har længe været
almindelig kendt, at forbundethed
til andre mennesker, landskaber
og steder skaber velvære og
trivsel. Forskningen har nu også
vist, at oplevelse af forbundethed
til naturen medfører højere grad af
trivsel, mindre stress, flere positive
følelser og bedre helbred. Som en
ekstra bonus kan det også få os til
at agere mere bæredygtigt, - der
igen giver livsglæde og sundhed.

Det engagerede liv
Mental sundhed har også en kollektiv vinkel, hvor trivsel opstår
via relationer og fællesskaber.
Lokalt engagement og mulighed
for at løse udfordringer og skabe
nye muligheder i fællesskab, giver
ejerskab og følelsen af ’at høre til’
et sted - at være en vigtig brik i en
større sammenhæng. Samtidig giver det også innovative tilpassede
løsninger.

Lokalt engagement og arbejdet
med at få ting til gro nedefra igennem lokale fællesskaber, giver
også en følelse af at have indflydelse på eget liv. Oplevelsen af
frihed, selvbestemmelse og muligheden for selv at tage handling
er vigtige parametre i de øverste
selvrealiserende lag af menneskers trivsel.

Aalborg Dogmer om Menneskers
XX

trivsel:

Det at høre til et sted og have indflydelse
på eget liv giver livskvalitet og mening

XX Der skal findes boligtyper til borgernes forskellige ønsker og livssituationer, hvilket betyder særlig fokus på flere billige botilbud samt
nye centralt beliggende lejeboliger – også i de større oplandsbyer.
XX God mobilitet - helst på cykel eller til fods - skal sikre sammenhæng
og balance i hverdagslivet.
XX Attraktive by- og bomiljøer skabes ikke for borgerne men sammen
med borgerne.
XX Forbundethed til natur skaber sammen med forståelsen af byens
landskaber og steder trivsel, identitet og tryghed.
XX I Aalborg skal man både kunne mærke lokal nærhed men også
storbypuls.
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Integrerede løsninger for vækst , trivsel og det grønne
Arbejdet med Det grønne/Natur i planlægningen bevæger sig altid på en knivsæg mellem de overordnede
interesser i at ’benytte naturen’ og ’beskytte naturen’. Samtidig ligger det lidt underforstået, at der er et modsætningsforhold mellem de to interesser.
Det er naturligvis meget vigtigt, at den måde vi strukturerer samfundet på ikke slider så meget på naturgrundlaget, at det forringer fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov. Men måske sikrer vi i
virkeligheden naturinteresserne bedst, hvis vi begynder at tænke det ”det byggede” og ”det groede” som to
sider af samme sag, som komplementære størrelser – ikke modsætninger.

Det grønne udgør en vigtig brik i
arbejdet med at gøre Aalborg by
og Aalborg Kommune til et godt
sted at leve. Det grønne skaber
trivsel og velvære, og det kan have
en social samlende effekt.
Aalborg kommune er allerede
grøn, men vi skal have mere grønt
- særligt ind i byerne, og vi skal
sikre bedre tilgængelighed til det
grønne udenfor byerne. Endelig
skal vi øge kvaliteten i det grønne
både i og omkring byerne.
Beskyt/bevar
Natur kan bestå af både grønne
og blå elementer. Vi tænker oplagt
alt det grønne i og omkring byerne
som vigtig natur og landskab, men
kyststrækningerne ved Limfjorden
og Kattegat er sammen med kommunens søer og åer også vigtig
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natur.
Det er vigtigt at have stor fokus på
at beskytte og bevare naturen på
naturens præmisser, - uanset om
det er blå eller grønne elementer.
Vi skal sikre og øge kvaliteten og
mangfoldigheden i det grønne
både for naturens egen skyld og
til glæde og gavn for kommunens
borgere. Nogle steder kræver det
pasning og pleje, - andre steder
fred og ro. Beskyttelse af natur
betyder også, at vi skal arbejde
målrettet med at mindske trykket
på naturgrundlaget ved at begrænse ressourceforbruget og mindske
miljøbelastningen.
Naturens nytteværdier
Beskyttelse af natur betyder ikke,
at vi ikke samtidig bør være opmærksomme på at udnytte potentialer og nytteværdier i det grønne

i arbejdet med fremtidens Aalborg.
Det grønne er blandt andet et vigtigt værktøj i arbejdet med at løse
klimaudfordringerne. Og ud over
primærerhvervene indeholder det
åbne land også grønne potentialer
i form af fx lokal fødevareproduktion og lokal energiproduktion.
Benyt
Mennesker føler trivsel og velvære
ved forbundethed til natur, og
natur kan invitere til fysisk aktivitet,
rekreation, fordybelse, nydelse,
kreativitet og meget mere.
Behovet for særlig fokus på det
grønnes positive kræfter i arbejdet
med trivsel og sundhed er ikke forbeholdt borgerne i tætbyen. Også
borgere på landet og i de mindre
byer lever et urbant liv fuld af travlhed og løsrevet fra natur.

Det Grønne
Alle borgere vil have stor gavn af
at få det grønne tættere ind i hverdagens mange gøremål. Grønt i
byerne må derfor ikke kun opfattes
som plejede og friserede grønne
parker og byrum. Det grønne i

byerne skal være mangfoldigt. Der
skal stadig være plads til det planlagte og plejede grønne, men der
skal også være plads til det vildt
groede. Vi skal trække naturlige
økosystemer og biodiversitet helt
ind på stenbroen – ind i bykernerne. Det nye fokus ligger i, at det
grønne i byerne ikke kun handler
om rekreation og nydelse for øjet,
men i høj grad også om klimaløsninger, altankasser med tomater,
byhaver, grønne tage og facader,
urban farming og vildt krat.

Aalborg Dogmer om Det
XX

Det byggede miljø er alt det, vi kan
konstruere: bygninger, strukturer,
infrastruktur, det rationelle og det
planlagte. Det groede miljø er alt
andet: planter, træer, natur og alt
det, der gror frem af den menneskelige skaberkraft.
Enhver by må søge at have ligevægt mellem det byggede og det
groede. Kun på den måde kan vi
få byer i balance.

grønne:

Vi skal sikre kvalitet og mangfoldighed i det
grønne for naturens og fremtidens skyld.

XX Mere grønt og mere kvalitet i det grønne.
XX Grønne potentialer og nytteværdier i by og på land skal udnyttes.
XX Grønt i byerne skal sikre udfoldelsesmulighed, sundhed og trivsel
for borgerne.
XX Vi skal have både æstetiske parker, vild natur, fødevareproduktion
og grønne klimaløsninger helt ind på ”stenbroen” - også i oplandsbyerne.
Fremtidsbillede: Budolfi Plads skal i fremtiden
være grøn.... Illustration v. SLA Arkitekter
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”Guldet” ligger i de integrerede løsninger
Aalborg som universitetsby med et alsidigt erhvervsliv har ansvaret for at skabe de optimale rammer - som
bagefter skal fyldes ud af kreative handlinger og løsninger. Det kræver stærk politisk ledelse - byledelse.
Det er vigtigt at styrke samarbejdet på tværs af kommunerne i Norddanmark, da udfordringerne og projektmulighederne går på tværs af kommunegrænser. Afhængighedsforholdet mellem storbyen, mindre byer og
landområder er gensidigt, og samarbejdet skal udvikles både strategisk og operationelt.

Integrerede løsninger

Vi skal ’finde guldet’ og udvikle integrerede løsninger som opfylder flere formål. Vi skal få mest mulig synergi
ud af de stedbundne ressourcer, som findes overalt i kommunen. Det kræver en robust infrastruktur. Aalborg
er både centrum og ’motor’ for udviklingen i Norddanmark og selvfølgelig for udviklingen i kommunen.

Kommunens rolle har ændret sig.
Vi er stadig myndighed og serviceleverandør men nu OGSÅ
partner i samskabelse.
Kommunen skal samarbejde og
understøtte initiativer fra erhvervsliv og borgere. Det betyder, at kommunen skal påtage sig en facilitatorrolle og fremfor at komme med
færdige løsninger byde ind med
bl.a. processer, ideer og penge
til lokale initiativer og midlertidige
eksperimenter.
Kommunen har dog også ansvaret
for at levere store fælles infrastrukturløsninger som er for alle fx
vedr. kollektiv trafik og energi, og
her skal sikres en god dialog med
borgere og partnere. Kommunen
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skal give plads til synergi, - ikke
spænde ben men arbejde for
integrerede løsninger. Kommunen
skal samarbejde i nye former for
partnerskaber og fx arbejde for at
fremme deleløsninger for at opnå
bedre udnyttelse af de knappe ressourcer.
Med satsningen på SMART City
skal vi holde øje med, og udvikle
os sammen med, teknologiudviklingen og skabe rammer og muligheder for smarte løsninger, ikke
mindst i forhold til energi, mobilitet
og sundhed. Det stiller krav om at
vi udvikler nye organisationsstrukturer i kommunen.
Kommunen har ansvaret for at sikre en god balance mellem det kol-

Fremtidsbillede: Haraldslund kan omdannes til et spændende landskab i byen,
en station der fungerer som foyer for Vestbyen, i forbindelse med etablering af
en højklasset busløsning gennem byen. Illustration v. SLA Arkitekter

lektive og det individuelle - det er
kommunens opgave altid at lytte
og at sikre løsninger som lever op
til kravene om både ansvarsfuld
vækst med fokus på mennesker
og det grønne. Det kræver afvej-

ninger, men målet er altid at finde
løsninger, der skaber kvalitet for
mennesker, tager hensyn til bæredygtighed og grønne kvaliteter
samt fremmer og muliggør vækst
og ny udvikling for fremtiden.

Aalborg Dogmer om Integrerede
XX

Fremtidsbillede: I Tornhøj-området
skabes et nyt bæredygtigt bydelscenter med nye grønne mødesteder,
blandede funktioner og ny mobilitetstænkning, der passer til hverdagslivet
i området. Kick-startprojektet, som
støttes af Realdania, rummer to nye
centrale byrum langs Astrupstien samt
en opgradering af den eksisterende
tunnel til et byrum der binder området
sammen. Illustration v. Tegnestuen
Vandkunsten

løsninger:

Aalborg griber ’Guldet’ med nye integrerede
løsninger, hvor der ikke kun er fokus på vækst
men også på mennesker og det grønne.

XX Fleksibel infrastruktur skal virke som løftestang for gode integrerede
løsninger.
XX Fokus på samskabelse skal give plads til, at borgerne selv kan
bidrage til de gode løsninger. Kommunen skal indgå i forskellige
former for partnerskaber med åbenhed overfor nyt.
XX Vi skal arbejde værdibaseret og tværsektorielt med stedet som
udgangspunkt, og nye løsninger skal opfylde flere formål og dermed
skabe synergi. Det gælder både kommunale og private investeringer
- i Aalborg, oplandsbyer og landsbyer.
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Hvor er der højtryk på udviklingsbarometeret?
Aalborg
Der er ingen tvivl om, at tingene går stærkt i Aalborg. I de større omdannelsesområder skyder der nye bydele
op på størrelse med en af kommunens større oplandsbyer.
Uanset om der er tale om udvikling af nye boliger eller erhvervsudvikling, skal der arbejdes med nye integrerede løsninger, hvor der ikke kun er fokus på vækst men i høj grad også på mennesker og det grønne. Dette
Aalborg Dogme skal omsættes i alle konkrete planer og projekter.

Centrale byudviklingsområder for boliger

i Aalborg

Thistedvejkvarteret

Vestbyen
Nordens grund

Ferskenvej:
70

Spritten:
500
Aalborg
Havnefront

Stigsborg Havnefront:
300 (2.700)
Østre Havn:
550 (1200)

Godsbanearealet:
Sygehus 120
Syd
Eternitten:
580 (850)

Sofiendal Enge:
220 (1.200)
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Nørresundby Havnefront

Grønlandstorv:
222
Gigantiumrådet:
1.500 (1.300)
Gug

Højklasset kollektivt bus-trace

Boligudbygningen i Aalborg sker
hovedsagelig som omdannelse og
fortætning i den centrale by. Letbaneprojektet er nu erstattet af et
nyt og ligeså ambitiøst projekt for
en højklasset kollektiv +BUS i eget
tracé, og de nye boligprojekter er
koncentreret langs stationerne på
dette tracé.
Aalborg er bygget på tre større
bakkeøer, og det giver ikke mening at udvide Aalborg yderligere
ud i de lavtliggende ådale. Områderne ved Ferskenvej og Sofiendal
Enge er de sidste større byudviklingsområder i byens rand. Nogle
af de store nye omdannelsesområder er på størrelse med en af
kommunens oplandsbyer, hvilket

Tallene angiver antal forventede
boliger, hvor tallet parantes angiver
boliger på længere sigt (perspektiv).

gør det vigtigt, at boligudviklingen
målrettet tænkes sammen med
behovet for udbygning med offentlig service, privat service, øvrige
byfunktioner og det grønne, så vi
er på forkant og finder ’Guldet’ i
nye integrerede løsninger, der skaber attraktive by- og bomiljøer.
Aalborg skal stadig kunne rumme
traditionelle erhverv godt placeret
ved den overordnede infrastruktur.
Motorvejsnettet er sammen med

Aalborg havn og lufthavn vigtige
lokaliseringsparametre for mange
virksomheder. Det betyder, at
erhvervsarealerne disse steder
betragtes som ’logistiske perler’
med stor attraktionsværdi.
Mere nyt er det øgede fokus på
’byintegrerbare erhverv’, der har
stort potentiale i at indgå i nye
integrerede løsninger, der bidrager
til at skabe den attraktive by.

Aalborg Dogmer om Mobilitet
XX

i Aalborg:

Mobilitet er den sammenbindende
kraft for udviklingen i Aalborg.

Aalborg City

Bufferzonen ved
standsningssteder
Aalborg Universitet og
Universitetshospital

City Syd

Byintegrerbare erhverv

Vidensvirksomheder, kreative erhverv, handel og service

Aalborg Lufthavn

XX I bymidten er fodgængere, cyklister og kollektiv trafik højt prioriteret.

Bouet
Indre havn

XX Investeringerne i højklasset kollektiv trafik skal være løftestang for
fællesprojekter, der skaber attraktive by- og bomiljøer
– først i en rute i Vækstaksen (en trafikal rygrad) senere evt. i andre
byudviklingskorridorer.

Aalborg havn

XX Aalborg Lufthavn og Aalborg Havn er vigtige drivere for Aalborgs
udvikling.
XX Der skal sikres god infrastruktur til de logistiske perler med særlig
fokus på godstransport.
XX Det skal være nemt at foretage bæredygtige kombinationsrejser
mellem forskellige transportformer.

Svenstrup syd

Erhverv
17

Logistiske perler

Hvor er der højtryk på udviklingsbarometeret?
Oplandsbyer med særlige
byvækstpotentialer
I Aalborg kommune findes der 11 oplandsbyer med særlige vækstpotentialer. Disse byer skal understøtte
Aalborg som Norddanmarks Vækstdynamo og samtidig udvikles som attraktive bosætningsbyer og med nye
botilbud, der ikke findes i Aalborg.
For hver af disse vækstbyer vil udviklingen være i en størrelsesorden, der som i Aalborg by kræver særlig fokus
på en helhedsorienteret indsats. Boligudbygningen skal også her planlægges sammen med offentlig service,
privat service, øvrige byfunktioner og det grønne, så vi er på forkant og finder ’Guldet’ i nye integrerede løsninger, der skaber attraktive by- og bomiljøer.
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I de 11 oplandsbyer med vækstpotentiale er der stor fokus på, at potentialerne skal udnyttes til at være
på forkant og skabe nye boligtyper,
der modsvarer fremtidige borgeres
boligønsker og -behov.

et parcelhus til fordel for et nyt boligønske. Dermed kan der sættes
gang i en sund flyttekæde, hvor
parcelhuse frigives til nye børnefamilier, der stadig efterspørger
denne boligtype.

Oplandsbyerne skal kunne tilbyde
boliger, der tilgodeser de unge
nyuddannedes præferencer, så
de bliver boende i kommunen.
Der skal endvidere skabes nye
boligtyper, der modsvarer nogle
ændrede præferencer fra de stigende grupper af aktive seniorer
og boligsingler, der går i retning
af mindre og vedligeholdelsesfrie
boliger, - gerne tæt-lave boliger
eller lejligheder med udareal/altan
og gerne i borgernes nuværende
nærområde tæt på eksisterende
netværk og kendte byfunktioner.
Flere seniorer og enlige forlader

I Nibe, Romdrup/Klarup, Storvorde/Sejlflod samt i Hals har der
været gennemført processer med
borgerne omkring udvikling af nye
Byudviklingsplaner for byernes
fremtidige udvikling. Et tilsvarende
arbejde vil løbende ske i de øvrige
vækstbyer.
I arbejdet med nye Byudviklingsplaner er der stor fokus på at skabe attraktive by- og bomiljøer samt
sikre synergi og helhed i fremtidige
initiativer i områderne.
Byudviklingsplanerne bliver fulgt

op af udviklingsarbejder omkring
lokale projekter, der understøtter
intentionerne i Byudviklingsplanerne. Her kan der søges om
støttemidler fra byrådets pulje til
udvikling af de 11 oplandsbyer
med vækstpotentiale.
På den måde er Nibe Torv blevet
renoveret, og flere projekter er på
vej i Nibe, Klarup, Storvorde og
Hals samt senere i de øvrige byer.

Vestbjerg:
216 (178)
Vodskov:
154 (127)

Vadum:
98 (81)

V. Hassing:
138 (114)
Klarup:
410 (384)

Frejlev:
Godthåb: 218 (180)
223 (184)
Svenstrup:
Nibe:
297 (245)
450 (360)

Hals:
188 (155)
Storvorde:
560 (198)

Tallene angiver antal forventede
boliger, hvor tallet parantes angiver faktisk etablerede boliger i den
forudgående 12-års periode.

Øvrige oplandsbyer, landsbyer og det åbne land
Fremtidsperspektivet for kommunens øvrige ca. 30 oplandsbyer og 40 landsbyer er ikke egentlig vækst. Her
handler det om at sikre og udvikle de stedbundne kvaliteter, der findes lokalt. Byrådet har lovet byerne ”Frihed og fleksible rammer til en lokal forankret udvikling” for at løfte dette arbejde.
Øvrige oplands- og landsbyer
Udvikling af de stedbundne kvaliteter via lokalt engagement er
vejen frem. Projekter, der udvikler
de stedbundne kvaliteter og samtidig giver borgerne noget at være
fælles om, kan være en målrettet
overlevelsesstrategi.
Nedrivning af forfaldne huse for at
falstholde kvalitet, undgå negativ
spiral og give plads for nye bomuligheder er en prioriteret kommunal indsats i oplandsbyer og
landsbyer

Det åbne land
I byerne, i grænsen mellem by og
land samt i det åbne land skal der
findes nye integrerede og multifunktionelle løsninger med afsæt i
de stedbundne kvaliteter.
Natur-, fritids-, bosætning-, kultur-,
og turismeinteresser skal sammentænkes med interesserne
omkring landbrug, skovbrug og
fiskerierhvervet, drikkevand, vedvarende energiproduktion, infrastruktur mv. på helt nye måder.

Oplevelseszone
Aalborg Kyst
Oplevelseszone
Aalborg Fjordland

Aalborg Dogmer om Mobilitet i Oplandsbyer:
XX

God mobilitet skal sikre, at der er sammenhæng i hverdagslivet i oplandsbyerne.

XX Den interne struktur i oplandsbyerne skal understøtte, at den primære transportform til/fra hverdagsfunktionerne internt i byen er til
fods og på cykel.
XX Det skal være nemt at foretage bæredygtige kombinationsrejser
mellem forskellige transportformer.

Kommunens Landdistriktspolitik har sat fokus på et særligt udviklingspotentiale - et
særligt brand - for Aalborg Kyst og Aalborg Fjordland. Endvidere har politikken dannet
rammen for en række udviklingsprojekter:
• Udvikling af din By (rød cirkel): Kølby, Lundby, St. Ajstrup, Staun, Farstrup, Gudum,
Gudumlind og Gudumholm.
• Projekt Landsbyløft (gul firkant): Nr. Kongerslev, Ellidshøj og Sulsted.

19

Den røde tråd i alle udviklingsstrategier
Det særlige fokus på at sikre Ansvarsfuld Vækst for Menneskers Trivsel og Det Grønne samt at have øje
for de store potentialer i nye integrerede løsninger på tværs af fagligheder og vanlig praksis/tænkning
skal også gennemsyre alle politikker og strategier, der udarbejdes i Aalborg Kommune.
Det bliver et nyt fælles mindsæt, der sikrer tværgående tænkning og tværgående løsninger.
Byrådet i Aalborg Kommune vil i resten af denne byrådsperiode arbejde med følgende politikker og strategier:

Byregion Aalborg
XX
XX
XX
XX
XX

Et stærkt samarbejde om Norddanmark
Business region North Denmark (BRN)
Mobilitet i Byregion Norddanmark
Digital infrastruktur
Vision for Norddanmark

Aalborg den levende kommune
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Byudviklingsstrategi
Boligstrategi
Midlertidighed
Arkitekturpolitik
Bæredygtighedsstrategi
Naturplan Danmark/Det grønne Danmarkskort
Biodiversitetsstrategi
Træplantningsstrategi
Stikatalog
Grøn-blå struktur
Legepladspolitik

Aalborg den attraktive storby
XX +BUS i eget tracé
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XX
XX
XX
XX
XX

Bylivs- og byrumsstrategi
Erhvervsbyen Aalborg
STAY
Uddannelsesbyen
Midtbyplan

Oplandsbyerne - et godt sted at bo

XX Byudviklingsplaner for de 11 byer med vækstpotentiale
XX Frihed og fleksible rammer for en lokal forankret udvikling

Mobilitet
XX
XX
XX
XX
XX

+BUS i eget tracé
Mobilitetsstrategi
SMART City Aalborg
Aalborg Cykelby
Trafik 2040

Det åbne land

XX Åben land strategi
XX Naturpark Limfjorden
XX Vand- og Naturplaner

Konsekvenser for planlægningen i resten af byrådsperioden
Byrådet i Aalborg Kommune har besluttet, at der ikke gennemfører totalrevision af kommuneplanen i denne
byrådsperiode. Kommuneplanen genvedtages, og der gennemføres følgende delrevisioner i byrådsperioden:
XX Byrådet ønsker at udnytte planlovens mulighed for etablering af 3 nye store udvalgsvarebutikker (på over
2.000 m2) i Midbyen og i City Syd. Én butik reserveres til midtbyen og 2 butikker reserveres til småudvidelser/opgradering af den eksisterende bygningsmasse i City Syd. Nødvendig planlægning igangsættes i
forbindelse med konkrete projekter.
XX Byrådet igangsætter følgende geografiske delkommuneplanrevisioner i byrådsperioden: BRT-traceet,
Midtbyen, Østre Havn, Vestbyen, Stigsborgkvarteret, Thistedvejkvarteret, Skalborg, Gigantiumkvarteret,
Det østlige Aalborg samt de 11. oplandsbyer med Vækstpotentiale (nogle er allerede igangsat).
XX Endelig ønsker byrådet at igangsætte en tematisk kommuneplanrevision, der omfatter en samlet revision
af kommuneplanens retningslinjer incl. Grøn-blå struktur, Trafik 2040 mv.

Planstrategi 2016 er vedtaget af byrådet i Aalborg Kommune den xx.
xxx 2016.
Planstrategien er fremlagt til

offentlig debat fra den xx. xxx til den xx. xxx 2016.
I perioden afholder Aalborg Kommune offentlige temadrøftelser
vedr:
• xx, den xx kl. xx på xxx ?? og
• yy, den yy kl. yy på yyy ??
Alle bemærkninger til strategien kan indsendes til Aalborg Kommune,
By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
eller på mail til: plan.udvikling@aalborg.dk
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Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
tlf. 9931 2220, www.aalborgkommune.dk, plan.udvikling@aalborg.dk

