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Nyt bymønster
På langt sigt (kommuneplan13?)
• Mål for ændret funktionsniveau
• Service som aktivt, strategisk 

element, fx 
• skolestruktur, 
• Skoleudbygning
• Institutioner
• Kollektiv trafik 
• Rekreative områder
• Det grønne element 

• Kommunal jordkøbspolitik
• Arealer til offentlige formål

På kort sigt (kommuneplan09)
• Byernes aktuelle funktionsniveau

(ikke det planlagte)
• Byernes udviklingspotentiale
• Først og fremmest arealudlæg til 

boliger og erhverv



Hidtidigt 
bymønster



Funktionelt bymønster og byvækstpotentiale

Bypolitisk strategi Anbefaling



Eksempel:

Opland Nibe

Kommuneplan 2004-16:
• Centerby: Nibe
• Lokalbyer: Farstrup, Valsted, 

Bislev og Sønderholm
• Landsbyer: Staun, Kølby, 

Lundby, St. Ajstrup, Skørbæk, 
Halkær, Ejdrup, Vokslev, 
Nyrup og Klitgård



Beskrivelse af de enkelte byer
• Bybeskrivelse

• Byen i korte træk
• Bystruktur
• Byens rolle i oplandet

Bypolitisk strategi Anbefaling



Beskrivelse af de enkelte byer
• Borgerne om sig selv, 

byen og oplandet
• Borgerne i byen
• Byen som bosted
• Relationer til andre byer



• Opgaven kræver 
indgående samarbejde på
tværs af 
forvaltningsstrukturen –
forberedelsen kan sættes i 
gang i 2009.

• Opfordring til det næste 
byråd om at tage 
diskussionen op.

Det udviklingsorienterede bymønster



Byomdannelse/byudvikling
Fremtidig byvækstramme
• § 11. […] Kommuneplanen skal omfatte en periode på 12 år. 
• Der er over de seneste 12 år opført:

• 91.000m2 erhvervs- og offentligt byggeri (etageareal)
• 9.350 boliger

• Det svarer til: 516ha erhvervsjord og 716ha boligbyggegrunde.
• I alt 1232ha



Byomdannelse / byudvikling

150m og 300m (fed) beskyttelseslinjer

Beskyttelseslinjer langs overordnede veje

Regionplanretningslinje med formålet at 
fastholde en klar afgrænsning mellem land og 
by samt at værne om landskabelige værdier, 
bykvaliteter og hensyn til landbrugets 
produktionsvilkår.

Gælder for alle landzonearealer (også
kommuenplanrammelagte)



Ledige byvækstarealer i dag

Byer, hvor der ændres i arealudlæg

Arealudlæg, 
eksisterende kommuneplan



Arealudlæg, 
kommuneplanforslag 2009
(Eksisterende + ny arealrummelighed)



Perspektivområder
Område areal (ha)
Aalborg Midtby 18
Nørresundby 132
Vest Aalborg 14
Øst Aalborg 1
Nord-området 145
Sydvest-området 100
Sydøst-området 46
Sejlflod-området 195
Hals-området 33
Nibe-området 73
I alt 756



Hvad mener byrådet om bymønsteret?





Byernes 
udvikling



Byernes samspil



Hidtidigt 
bymønster






