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 Sammensat af Nibe, Hals, Sejlflod og Aalborg 

Kommuner
 195.000 indbyggere
 40 byer i bymønsteret
 40-50 landzonebyer

 Sammensat af Nibe, Hals, Sejlflod og Aalborg 
Kommuner

 195.000 indbyggere
 40 byer i bymønsteret
 40-50 landzonebyer



Fra bykommune til 
meget mere sammensat kommune
Fra bykommune til 
meget mere sammensat kommune



Aalborg KommuneAalborg Kommune



Hvad skal vi med nye byroller?Hvad skal vi med nye byroller?

Landsdelscenter

Egnshovedbyer

Egnsbyer



Det gode gamle bymønsterDet gode gamle bymønster
 Landsdelscenter: 100-500.000 indbyggere. 

Specialiseret service
 Egnscentrene: 3-25.000 indbyggere + opland på 20-

70.000. Regionale servicefunktioner som sygehuse, 
sociale institutioner, politi, retsvæsen, udbygget 
udvalgsvarehandel, liberale erhverv mv. 

 Kommunecentrene: kommuneadministration, 
folkeskole m. overbygning, heltidsbibliotek, postkontor, 
biograf, apotek samt de vigtigste udvalgsvarebutikker 
og liberale erhverv.

 Lokalcentrene: Folkeskole for 1. til 7. klasse. 
Almindelig dagligvareforsyning. Kollektiv 
trafikforbindelse
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Regionplan 2005’s byrollerRegionplan 2005’s byroller
 Landsdelscenter: Regionens ansigt udadtil.
 Egnshovedbyer: Opfylder behov for mangfoldighed, 

byliv, erhvervsdynamik, udvalgsvarehandel, interessante 
ungdomsmiljøer.

 Egnsbyer: Knudepunkter i det regionale bysystem.
 Områdebyer: Mindre, med selvstændige byer med eget 

opland.
 Forstadsbyer til Aalborg: Fritliggende bydele i Aalborg.
 Lokale byer: Stor afhængighed af andre byer.

Til ovenstående knyttes en lokaliseringspolitik.
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Individualitet og samspilIndividualitet og samspil
Det nye byrollekoncept skal indeholde:
 Differentierede mål for byernes udvikling baseret på

deres individuelle kvaliteter, udviklingspotentialer og det 
lokale engagement.

 Mål for, hvordan byerne spiller sammen med andre 
byer og bidrager til helheden i lokale og kommunale 
bynetværk.

 Overordnede byudviklingsperspektiver, hvor byernes 
udviklingsmål og samspil udmøntes i individuelle 
perspektiver for byudviklingen. 
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1. Analysefase
2. Planudviklingsfase og
3. Beslutnings- og debatfase.
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Indeksering

•Befolkningstilv.

•Ejd. priser

•Indkomst
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Udgangspunkt i 
Københavnerlivsformer

 Hjem og fritidslivet - 50 pct.
 Karrierelivet – 30 pct.
 De selvstændige – 5 pct.
 Katalysatorerne – 10 pct. 
 De udsatte - 10 pct.
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 Samråd

 Fælles forståelsesramme er nødvendig 
– vi kalder det en grovmodel.

 Ekspertseminar 26. maj
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 Projektperiode: 2007-09
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 Økonomi: 1,5 mio. kr
Plan09: 0,7 mio. kr
Kontant: 0,4 mio. kr
Egne timer: 0,4 mio. kr
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