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DEBATOPLÆG OM VADUM

Baggrund
Aalborg Kommune ønsker, at alle byerne skal udvikles efter behov. Formålet
med en byudviklingsplan for Vadum By er at få defineret identitet, struktur og
sammenhæng i byen.
Aalborg Kommune, By- og Landskabsudvalget har 8. november 2018 godkendt
debatoplæg for en revideret byudviklingsplan for Vadum, så der kan udarbejdes
et opdateret plangrundlag for byen (kommuenplan). Debatoplægget er en optakt til en debat om, hvordan Vadum skal udvikle sig de næste 12 år.
Der har i et stykke tid været et ønske i Vadum om at se byens byudviklingspotentialer i en sammenhæng. Fysisk Vision 2025 (godkendt af byrådet i november
2013) var startskuddet til en bearbejdning af 11 udpegede oplandsbyer med særligt vækstpotentiale, hvoraf Vadum er en af dem.

- et godt
” Byerne
sted at bo hele livet..

Den nye byudviklingsplan skal skabe rammerne for synergi og helhed, så der kan
opnås en målrettet og koordineret indsats af offentlige og private investeringer
til byforskønnelse og udvikling af byen.
Samtidig med at der planlægges for den fremtidige udvikling af byen udarbejdes
en oversigt med konkrete forslag til projekter, der kan medvirke til at realisere
intentionerne i den nye byudviklingsplan.
Vi vil gerne høre dine kommentarer til dette debatoplæg. Er der nogle perspektiver, vi har glemt? Hvad er det vigtigste i den videre planlægning for Vadum? Og
er der idéer til konkrete tiltag/projekter i byen?
By- og Landskabsforvaltningen skal have dine kommentarer
senest 10. december 2018 til mailadressen: plan.udvikling@aalborg.dk
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte planlægger Anne-Vibeke
Skovmark på tlf. 9931 2243 eller på ovennævnte mailadresse.

DEBATOPLÆG OM VADUM
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Der afholdes borgermøde i
Vadums Kultur & Idrætscenter
Søndermarken 20, Vadum
den 20. november 2018
kl. 19:00 - 21:00

vil indgå i det videre arbej”Kommentarerne
de med udarbejdelsen af et kommuneplan-

Proces og tidsplan

Processen for udarbejdelsen af byudviklingsplanen for Vadum ses nedenfor:

område til
offentlig service

tillæg for byudviklingen i Vadum. Fristen for
bemærkninger er 10. december 2018.

centerområde

område til
offentlig service
let erhvervsområde
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Fysisk Vision 2025

De overordnede visioner for byudvikling i oplandsbyer

Fysisk Vision 2025 er de overordnede visioner for den fremtidige byudvikling
i Aalborg Kommune. Her er der peget på 11 oplandsbyer med byvækstpotentiale, og Vadum er en af dem.
De særlige kvaliteter og potentialer indenfor bosætning, nærheden til Aalborg samt de gode forhold for børnefamilier der findes i Vadum, skal bringes
i spil og udnyttes som et væsentligt bidrag til at styrke Aalborg som Norddanmarks vækstdynamo.

Fysisk Vision 2025 peger på følgende
fokuspunkter med relevans for Vadum
• Boligformer der følger de demografiske udfordringer, fortættede
boformer, bæredygtighed der tager højde for klimaudfordringer.
• Gode forhold for børnefamilier.
• God serviceforsyning.
• Formelle og uformelle mødesteder.
• Grønne byer og aktive uderum.
• Områder med særlige drikkevandsinteresser.
• Områder med fredskov.
• Nye byområder skal tilpasses byens identitet, struktur og potentialer.
• Forbindelser og nærrekreative arealer.
• Udnyttelsen af nærheden til Aalborg.
•

DEBATOPLÆG OM VADUM
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Vadum By

Vadum ligger ca. 10 km fra Aalborg Centrum og kun ca. 7 km fra Nørresundby. Byen har ca. 2.300 indbyggere. Der er let adgang fra Vadum til omverdenen
p.g.a. beliggenheden tæt ved Aalborg Lufthavn, det overordnede vejnet samt
tog/busser.
Vadum er en forholdsvis ny by der opstod omkring år 1900. Vadum er første stop
på landevejen nord for Limfjorden mod nordvest og nærmeste beboelse til lufthavnen og flyvestationen. I 1897 blev privatbanen mellem Aalborg og Fjerritslev
anlagt. Der blev opført en stationsbygning i Øster Halne, mens Torpet, hvor Vadum Kirke ligger, kun fik et trinbræt. Det betød, at Øster Halne udviklede sig, mens
Torpet stagnerede. Syd for Vadum lå herregården Rødslet, der i 1940 blev nedrevet
og Aalborg Lufthavn opstod. I den forbindelse blev landsbyen Vadum sløjfet, hvorefter Øster Halne fik navnet Vadum.
Byen har mange styrker og er attraktiv som bosætningsby. Der er et bredt og
stærkt foreningsliv. Der er svømmehal, gode fritidsaktiviteter herunder muligheder for rekreation og friluftsliv.
Vadum kan desuden tilbyde gode institutionsforhold med en række servicetilbud som eksempelvis skole, børnehave, daginstitutioner m.m.
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Borgere

• Der er procentvis flere unge i alderen 6-16 år i Vadum end i Aalborg Kommune
som helhed, men til gengæld færre i aldersgruppen 17-24 år.
• Aldersgruppen 25 - 64 år er der relativt færre af i Vadum end i Aalborg Kommune som helhed.
• 29 % af befolkningen er under 30 år, 36 % er mellem 30-60 år og 35 % er over
60 år.
• Husstandsindkomsten er højere i Vadum end gennemsnittet for Aalborg
Kommune.
• Der er procentvis flere med en erhvervsfaglig og mellemlang videregående
uddannelse i Vadum end gennemsnittet for Aalborg Kommune.
• Der er flere børn i familierne end gennemsnittet for Aalborg Kommune.
• Der er en tendens til, at der bliver flere enlige på landsplan, hvilket ligeledes
gælder i Aalborg kommune.
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Aldersfordelingen i Vadum sammenlignet med Aalborg Kommune pr. 1. januar 2018.

Befolkningsudviklingen
• Siden 1. januar 2006 (12 år) er befolkningen i Vadum vokset med 104 personer.
• Ifølge den seneste befolkningsprognose forventes en stigning i antal borgere
i Vadum på ca. 7% over de næste 12 år. Det svarer til ca. 150 personer og ca.
75-115 boliger.

Befolkningsprognose
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Befolkningsprognose for Vadum i 2030.
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Aalborg Kommune

Befolkningsprognose for Vadum sammenlignet med Aalborg Kommune pr. 1. januar 2018.
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Boligmassen

Kort med bloligtyper i Vadum.

• Boligerne i Vadum består hovedsageligt af parcelhuse (ca. 65 %), men der er
også række-/kæde- og dobbelthuse (ca. 20 %) samt etageboliger (ca. 15 %).
• Der er ca. 150 almene boliger i Vadum.
• Antallet af boliger i Vadum er steget med ca. 87 siden 2006 ( 7 pr. år).
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Husstandsstørelser i Vadum pr. 1. januar 2018.

Hvad sætter borgerne pris på ved Vadum?

I en undersøgelse om bosætning fra januar 2018 nordenfjords i Aalborg Kommune, herunder Vadum og omegn, blev der spurgt om valg af bolig og område.
Nogle af de vigtigste faktorer er følgende:
• At der er stille, fredeligt, trygt og sikkert.
• At der er gode transportforbindelser og dagligvarebutikker.
• At der er have til boligen, og at man har bosat sig i et hyggeligt område.
Bolig i etageboligbebyggelse
• At flere vil have en mindre bolig næste gang de skifter bolig.
Bolig i etageboligbebyggelse
• At flere vil bo i lejebolig eller ejerlejlighed næste gang de skifter bolig.
Bolig i række-,
kæde- eller dobbelthus
etageboligbebyggelse
Bolig i række-, kæde- eller dobbelthus
Fritliggende
enfamiliehus
Bolig i række-,
kæde- eller(parcelhus)
dobbelthus
DEBATOPLÆG OM VADUM
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Bolig i etageboligbebyggelse

Bolig i række-, kæde- eller dobbelthus
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Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Byudviklingsmuligheder

Byudviklingen i Vadum er begrænset af hovedlandevejen og lufthavnen mod syd,
drikkevandsinteresser mod nord, landbrug og Rullebanen mod vest og Gammelå
øst for byen.
I den videre planlægning skal der tages stilling til, hvor udviklingen bør ske i Vadum. Det skal være på arealer med bæredygtige jordbundsforhold, og ikke på
arealer der er pålagt fredskov eller belastet af fly- og trafikstøj. Det er vigtigt, at
der er en tydelig afgrænsning mellem by og land, og at der i overgangen tages
hensyn til det konkrete landskab.
Derudover skal der være en fornuftig afgrænsning af byen, så der opnås sammenhæng i byen i forhold til skole, fritidsinteresser, rekreative arealer m.m., således at borgerne i Vadum oplever livskvalitet i hverdagen.

DEBATOPLÆG OM VADUM

I den videre planlægning skal der ses på befolkningsprognosen for de kommende 12 år i Vadum, idet det er den periode der planlægges for.
Der skal tages stilling til boligtyper, og hvor boligerne skal placeres. Hvilke boligtyper skal der gives mulighed for at bygge fremover? Er der områder, der kan byomdannes, og områder midt i byen der kan udnyttes og tænkes anderledes?
Og hvad med landsbyafgrænsningen omkring Vester Halne skal den justeres (7)
- så der kan bygges nogle enkelte boliger her?

Erhverv (6)

Vadum har nogle vigtige og aktive virksomheder som fx Color print og Castus.
Der vurderes også fremadrettet at være behov og interesse for arealer til udvidelser og etablering af nye lokalt forankrede erhverv i Vadum.
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Fremtidsperspektiver

Forud for dette debatoplæg har Aalborg Kommune fået flere henvendelser
på ønsker om boligbyggeri i Vadum. Derfor er følgende områder vurderet i
forhold til det videre planlægningsarbejde:

1. Vadum nordvest (vest for Ellehammersvej)

En udvikling mod nord til boligformål er ikke for nuværende aktuel/kan ikke anbefales i det videre planlægningsarbejde. Området ligger i et indvindingsopland
og er kildepladszone til Vadum Vandværk. Der er tale om en af to kildepladser,
der forsyner Vadum By, hvorfor hensynet til drikkevand vægtes højest. En evt.
flytning af vandværket kan have lange udsigter.

2. Vadum nordøst (øst for Ellehammersvej)

5. Vadum syd-øst

I det blandede bolig- og erhvervsområde i den sydøstlige del af byen er der et
område, der endnu ikke er udnyttet. Der er mulighed for at bygge ca. 60 boliger
afhængig af type m.m. Det er derfor vurderingen, at det i det videre planlægningsarbejde bør undersøges, om området er blevet uaktuelt, og om området
skal indskrænkes i kommuneplanen?

6. Erhvervsområde

Erhvervsområdet i byen kan udnyttes til lettere industri. Det er vurderingen, at
der stadig er interesse og behov for erhvervsudvikling og dermed erhvervsområdet i Vadum. Det vurderes derfor, at området skal fastholdes som erhvervsområde.

En udvikling mod nordøst har ikke tidligere været en mulighed. I den østlige del
af området er der et engareal, som er beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelsesloven. Det er vurderingen, at der i det videre planlægningsarbejde bør undersøges, om arealet kan komme i spil som en afrunding af Vadum mod nordøst.

7. Vester Halne - Landsby

3. Vadum øst

8. Centerområde

4. Vadum øst (syd)

Ovenstående er nogle af de spørgsmål, som Aalborg Kommune gerne vil drøfte
med borgere og øvrige interessenter med henblik på at få lavet en byudviklingsplan for Vadum gældende for de næste 12 år.

En udvikling øst for Millevej til boligformål kan være udfordret af at skabe vejadgang og der er lavtliggende arealer i den østlige del af området. Umiddelbart er
der tale om et realistisk areal til boligbyggeri med friholdelse af et grønt bælte
langs Gammelå. Området vil blive vurderet nærmere i det videre planlægningsarbejde.

En udvikling mod øst til boligformål, herunder på østsiden af Gammelå, er vurderet til ikke at kunne anbefales. Langs vestsiden af Gammelå er et rekreativt
areal, hvoraf en del af området er pålagt fredskovspligt. Det grønne bælte og
Gammelå danner en naturlig grøn afgrænsning af Vadum mod øst. Derudover
indgår arealet øst for Gammelå i en større grøn kile.

DEBATOPLÆG OM VADUM

Vester Halne er udpeget som landsby, og det er derfor ikke aktuelt at udlægge
større boligarealer her omkring. Men er der behov for at justere landsbyafgrænsningen, med henblik på at kunne bygge nogle enkelte boliger i byen?

Midt i byen er udlagt et centerområde, hvor der bl.a. kan etableres butikker. Er
der behov for, at det vurderes om centerområdeafgrænsningen skal justeres i
det videre planlægningsarbejde? Og er der grundlag for flere butikker og byfunktioner, og hvordan fremmer vi etableringen af disse?
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Trafikafviklingen og mødesteder i Vadum - spørgsmål til debat?
• Er der behov for nye møde- og opholdssteder, torve, grønne arealer
eller stier m.m.?
• Fungerer trafikafviklingen i byen tilfredsstillende - eller er der strækninger og kryds, hvor der bør være særlig fokus?
• Er der steder i byen, hvor de bløde trafikanter (fodgængere og cyklister) er særligt udsatte?
• Kan der skabes nemmere og tryggere forbindelser for cyklister og
fodgængere i byen, så flere vælger at gå og cykle på de korte ture?

Mobilitet og forbindelser

Forbindelser mellem bolig, arbejdspladser, uddannelsestilbud, indkøbsmuligheder og fritidstilbud skal indrettes, så gang og cykel foretrækkes frem for bil til
de korte ture. Til de længere ture, er udfordringerne at kombinere forskellige
transportformer bedst på en smart måde, der giver den bedste mobilitet, så man
nemt kan komme fra A til B. Fx ved at bruge delebiler eller ved at gøre det nemt
at finde rejser på apps.
De overordnede veje i Vadum består af Ellehammersvej og Rullebanen som er
nord/syd gående forbindelser. Vejene både skiller og samler Vadum. Fra Vadum
er der gode infrastrukturforbindelser, hvor man hurtigt kan komme mod syd
og nordvest. Derudover er der nærheden til Aalborg Lufthavn, og på sigt evt.
nærhed til en 3. Limfjordsforbindelse. Thisted Landevej har en årsdøgntrafik på
8-9.000 biler pr. døgn, og Vadum kan derfor være belastet af støj fra trafikken i
den sydlige ende af byen.
Vadum har direkte cykelstiforbindelse til Nørresundby/Aalborg langs Thisted
Landevej, og Vadum Banesti er etableret som en rekreativ sti.

Vejstøj fra Thisted Landevej (Kile: Støj - Danmarkskortet, Miljøstyrelsen).
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Vejstøj fra Thistedvej, Vadum (Kilde: Støj-Danmarkskortet, Miljøstyrelsen)

DEBATOPLÆG OM VADUM

Bindinger

Landskab

Fysisk planlægning handler også om at afveje beskyttelse og benyttelse.

Fredskov

Nær Vadum ligger enkelte fredsskovpligtige arealer, hvoraf nogle er en del af
det rekreative netværk. Vest og nord-vest-øst for byen er der planlagt for et
større skovrejsningsområde, der bl.a. skal sikre drikkevandsinteresser, landskab
og rekreative interesser.

Den nordlige del af byen ligger på en flad bakke på en bakketop med kystlinje fra Stenalderhavet, og breder sig mod syd til den lavereliggende flade.
Øst for byen er en ådal imellem bakketoppe ved henholdsvis Vadum og
Torpet. Gammelå løber fra nord til syd i ådalen og udgør en naturligt afgrænsning af byens østlige rand.

Landbrug, råstof og kystlandskabet

Den sydlige del af Vadum ligger inden for kystnærhedszonen, som strækker sig
3 km fra Limjorden og ind i landet. Udgangspunktet for kystnærhedszonen er, at
den skal friholdes for bebyggelser og anlæg, som ikke er afhængige af nærheden
til kysten, med mindre der er en planlægning eller funktionel begrundelse.
Vadum er omgivet af landbrugsområder og råstofinteresser. Mod vest er der udlagt et interesseområde for råstofindvinding, hvor indenfor der ikke umiddelbart
kan bygges boliger.

skovrejsningsområde

råstofinteresseområde

fredskov

50 dB
grænse for
kystnære områder
55 dB
Flystøjgrænsen for placering af boliger er 55dB.

DEBATOPLÆG OM VADUM

60 dB
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under 5 %
Årlig risiko for oversvømmelse på 5 % eller derover

Kildepladszoner - Aalborg Kommune
Indvindingsoplande - Aalborg Kommune
Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Klima og grundvand

Klimaet ændrer sig, og en væsentlig konsekvens er et vådere miljø. Det vil
sige øget nedbør, mere vand i vandløbene, stigende havvandstand og stigende
grundvandsspejl. Ændringerne vil ske over en lang tidshorisont - og i dag er de
øgede nedbørsmængder den største udfordring. Vi kan dog allerede nu med
fordel tage udgangspunkt i vores forventninger til fremtidens klima i indretning
af vores byer og landskaber.
Vadum er til dels påvirket af stigende havvandstand i Limfjorden med opstuvning af vand i vandløb. Men klimaændringerne vil også bevirke øget nedbør og
mere ekstreme regnskyl. Nedbøren ender for størstedelens vedkommende i
vandløbene og kan i perioder oversvømme lavtliggende arealer.
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I områder med risiko for oversvømmelser på 5 % eller derover, som vist på ovenstående kort (rød), er det vigtigt at forholde sig til problematikken eller undgå
bebyggelse, når der planlægges for nye anvendelser og aktiviteter, så oversvømmelser undgås.
I den nordlige del af Vadum ligger et område med særlige drikkevandsinteresser, samt indvindingsopland og kildepladszone til Vadum Vandværk. Vadum får
vand fra 2 kildeplaser, hvoraf dette er den ene. Vadum Vandværk har ikke nogen
forsyningssikkerhedsledning til andre vandværker, hvorfor de er sårbare, hvis en
kildeplads forurenes eller tages ud af drift.

DEBATOPLÆG OM VADUM

Fredninger og kulturmiljøer

Fredede områder, fortidsminder og kulturmiljøer er beskyttet i henhold til lovgivningen, og der skal passes på dem. I Vadum er der ingen fredede områder og
kulturmiljøer.
Vadum Kirke ligger øst for Vadum, med en byggelinje, hvor indenfor der ikke må
bygges højere ned 8,5 m. Omkring Vadum Kirke er der i kommuneplanen udpeget
en fjernbeskyttelseszone, hvor der skal tages hensyn til kirkens betydning som
monument i landskabet.
Derimod er en del af Vadum omfattet af en skovbyggelinje. Byggelinjen skal sikre
det frie udsyn til skoven og skovbrynet og bevare dem som levesteder for planter og dyreliv. Indenfor en skovbyggelinje må der ikke placeres bebyggelse o.l.
uden dispensation.
Langs Vadum Banesti findes nogle beskyttede overdrev efter naturbeskyttelseslovens § 3, som har en kulturhistorisk bevaringsværdi, der sikrer en overordnet rekreativ forbindelse til oplandet.

skovbyggelinje
fjernbeskyttelseszone om kirke

kirkebyggelinje

beskyttet natur

DEBATOPLÆG OM VADUM
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Grønne og blå forbindelser

Aalborg Kommuneplan har en grøn-blå struktur, der sammenbinder landskaber
og naturperler. Strukturen bygger på landskabets kvaliteter, de eksisterende naturområder og de potentialer, der på sigt kan komme i spil. Målet er at skabe
større økologisk sammenhæng og tilgængelighed i landskabet.

Vadum Skovbåndet

Grønne kiler og forbindelser er især vigtige for dyr og planter, da de fungerer
som økologiske spredningskorridorer. Men det er også vigtigt at binde naturområder sammen for at sikre og udvikle de rekreative muligheder for borgerne fx
trave- og cykelture.
Området omkring Vadum - øst, nord og vest - ligger inden for kommuneplanens
grønne kile som er benævnt ”Vadum Skovbåndet”. De grønne, blå og rekreative
forbindelser er vigtige parameter for, at Vadum opleves som en attraktiv by at bo i.

Limfjordskilen
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Kommuneplanen for Aalborg Kommune

I Aalborg Kommune er det bl.a. kommuneplanen, som styrer byernes udvikling. I
kommuneplanen er der rammer for, hvor der fx skal være boliger, erhverv, institutioner og centerområder.
I Vadum er mange af rammeområderne udnyttet, men løbende udarbejdes nye
lokalplaner for byudvikling. Senest er der godkendt en lokalplan for boligbyggeri
nord for Kaj Birksteds Vej til ca. 140 boliger.
Der er også henvendelser med nye idéer i eksisterende rammeområder. Eksempelvis i området til blandet bolig- og erhverv øst for Ellehammersvej.
Boligbyggeri, detailhandel, rekreative interesser, trafikforhold, natur m.m. er
eksempler på problematikker, der skal afklares i forbindelse med den kommende byudviklingsplan for Vadum - og dermed revisionen af kommuneplanen.
Aalborg Kommune kommer med dette debatoplæg med et udspil til dialog, men
hvad tænker du som borger i Vadum?

Fremtiden for Vadum:
- hvad tror du på?
- hvad skal ændres?

DEBATOPLÆG OM VADUM
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