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2017-000789
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets høring, forslag til Hovedstruktur
2020 – Fysisk Vision 2035, inden det fremsendes til 1. behandling i magistrat og byråd og fremlægges til
offentlig debat.
Familie- og Socialudvalget behandler indstillingen på deres møde den 18.09.2020.
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Sagsbeskrivelse
Som en del af en større revision af Aalborg Kommunes kommuneplan har By- og Landskabsforvaltningen
udarbejdet et forslag til ny Hovedstruktur 2020 – Fysisk Vision 2035. Kommuneplanens hovedstruktur skal
indeholde overordnede mål og visioner for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Høringsudkast er
fremsendt til de politiske udvalg september 2020.
Den gældende hovedstruktur ’Fysisk Vision 2025’ blev godkendt i efteråret 2013. Med denne plan blev der
angivet mål, retning og helhed for den fremtidige udvikling i Aalborg Kommune. Blandt andet blev Aalborgs
rolle som Norddanmarks dynamo slået fast, Vækstaksen blev født, et højklasset kollektivt trafikspor
(dengang Letbanetracé) blev defineret som rygrad i Aalborgs udvikling, og rollefordelingen imellem
kommunens bysamfund blev aftalt (Aalborg, 11 oplandsbyer med særligt byvækstpotentiale samt øvrige
oplandsbyer og landsbyer).
Den nye Hovedstruktur 2020 bygger videre på tidligere visioner og strategier, der har virket, og samtidig
sætter den mål og angiver retning, hvor nye temaer kræver indsats.
Det har været en grundlæggende intention for indholdet i den nye hovedstruktur, at den har
helhedsorienteret fokus på Aalborgs DNA, FN’s 17 verdensmål, bæredygtighed, grøn omstilling samt løsning
af klimaudfordringerne og biodiversitetskrisen. Hovedstruktur 2020 – Fysisk Vision 235 omhandler:








Intro
indeholder en beskrivelse af de grundlæggende forudsætninger og overordnede mål, der sætter
rammerne for hele Hovedstrukturen, vedrørende Aalborg DNA, FN’s 17 verdensmål, Bæredygtighed
samt Grøn omstilling og rig natur.
Aalborg – Norddanmarks dynamo
forholder sig særligt til Aalborg. Den særlige regionale rolle, som Aalborg har, og de særlige
regionale funktioner, som Aalborg skal rumme. Samtidig indeholder afsnittet en samlet
strukturgivende planlægning, der sætter mål for udviklingen og arealanvendelsen i Aalborg by. Alle
byudviklingsplaner og kommuneplanrammer for Aalborgs bydele tager afsæt i de
helhedsbetragtninger for byen, der fremgår af afsnittet.
Byudvikling og hverdagsliv
omhandler mål og visioner for det gode hverdagsliv i såvel Aalborgs bydele som i kommunens
oplandsbyer og landsbyer ud fra den betragtning, at de grundlæggende og mest basale
forudsætninger for det gode liv er ens uanset om man bor i Skalborg og Vestbyen eller i Tylstrup,
Hou, Kongerslev og Nibe.
Udvikling på landet
omhandler alle de interesser, der findes i det åbne land udenfor kommunens bysamfund. Afsnittet
indeholder en række mål og afvejninger, der er retningsgivende for de retningslinjer i
kommuneplanen, der særligt vedrører det åbne land.

Forslag til Hovedstruktur 2020 er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe. Forslaget har været drøftet
flere gange i By- og Landskabsforvaltningens Direktion, i kommunens tværgående Dialogforum samt i By- og
Landskabsudvalget den 18. juni 2020.
Direktør, Anders Fokdal og stadsarkitekt, Peder Baltzer fra By- og Landskabsforvaltningen præsenterer
materialet.
Bemærkningerne fra høringsrunden i fagudvalgene behandles af By- og Landskabsudvalget, og et evt.
tilrettet forslag til Hovedstruktur 2020 – Fysisk Vision 2035 indgår sammen med totalt reviderede
retningslinjer og justerede kommuneplanrammer i en samlet Kommuneplanrevision 2020, der vil blive 1.
behandlet af By- og Landskabsudvalg, Magistrat og Byråd i ultimo 2020 og fremlagt til offentlig debat primo
2021.
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Bilag:
Bilag 1 - Forslag til Hovedstruktur 2020 - Fysisk Vision 2035
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