
 Hovedstruktur  Retningslinier  Kommuneplanrammer  Bilag  Planredegørelse  Lokalplaner  Andre planer 

K O M M U N E P L A N

Tillæg 5.026 - Byudviklingsplan for Vadum med miljørapport

Aalborg Byråd godkendte den 18.01.2021 kommuneplantillæg 5.026 for Vadum.

Planen består af: 

Redegørelse og miljørapport for tillæg 5.026 for Vadum
Byudviklingsplan for Vadum
Retningslinje 2.1.1 Egentlig byudvikling og byformål
Retningslinje 7.1.3  Øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre
Retningslinje 11.1.2 Grøn-blå struktur
Retningslinje 11.2.3 Øvrige landområder
Retningslinje 11.2.4 Skovrejsningsområder
Retningslinje 11.2.6 Rekreative ruter
Kommuneplanramme 5.1.B1 Søndermarken m.fl.
Kommuneplanramme 5.1.B2 Ulrik Birchs Vej m.fl.
Kommuneplanramme 5.1.B3 Den østlige del af Vadum
Kommuneplanramme 5.1.B4 Nervøsvej m.fl. 
Kommuneplanramme 5.1.B5 Kaj Birksteds Vej
Kommuneplanramme 5.1.B6 Syd for Vadum Kirkevej
Kommuneplanramme 5.1.C1 Ellehammersvej nord
Kommuneplanramme 5.1.D1 Ellehammersvej syd
Kommuneplanramme 5.1.H1 Charles Lindberghs Vej
Kommuneplanramme 5.1.O1 Skole og idrætsanlæg
Kommuneplanramme 5.1.O2 Kirke
Kommuneplanramme 5.1.R1 Langs Rullebanen
Kommuneplanramme 5.1.R2 Langs Gammelå
Kommuneplanramme 5.1.T1 Renseanlæg
Kommuneplanramme 5.9.L4 Vester Halne
Kommuneplanramme 5.9.N8 Vadum skov

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse
planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Tina Adamsen, tlf. 2520 2233.

Klagevejledning 
Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til
Planklagenævnet. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klager skal
være indsendt senest 19. februar 2021. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer
på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Hvad kan du klage over? 
Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål, jf. Planlovens § 58-62. Det vil sige, at du for eksempel kan
klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller planbestemmelser, eller ikke har
overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan ikke klage over, at du er uenig i kommunens
beslutning. Det er Planklagenævnet, der vurderer, om din klage omfatter et retslig spørgsmål.
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Klageportalen 
Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også
gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende
en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Plan & Udvikling. Vi videresender herefter anmodningen til
Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål 
Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den
22. juli 2021.

Kommunens planer 
Alle planforslag kan ses her:

Lokalplan: www.aalborg.dk/lokalplaner under "Forslag"

Kommuneplantillæg: www.aalborgkommuneplan.dk under "Nyheder"

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

Bibliotekerne i Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
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K O M M U N E P L A N

Vejledning tillæg

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for Aalborg Kommunes fremtidige udvikling.
Planen berører på mange måder borgernes dagligdag og fastlægger rammer for handlemulighederne og levevilkår i
lokalområderne. Derfor er planen også udarbejdet i et samarbejde mellem politikere, borgere og en række
organisationer og foreninger.

Kommuneplanen består af en hovedstruktur, retningslinjer og kommuneplanrammer.

Hovedstrukturen er den sammenfattende del af kommuneplanen. Den omfatter hele kommunen og fastlægger
de overordnede mål for udviklingen inden for de enkelte sektorer og områder i Aalborg Kommune.
Hovedstrukturen er byrådets overordnede udviklingsværktøj, og den er retningsgivende for økonomisk
prioritering mellem forskellige kommunale opgaver.

Retningslinjer er byrådets langsigtede politik for det fremtidige bymønster og den enkelte bys rolle. Den
kommer konkret til udtryk i den geografiske fordeling af boliger, erhverv, trafikbetjening og serviceydelser i de
enkelte bysamfund og i byernes indbyrdes samspil. Hertil kommer retningslinjer for benyttelse og beskyttelse af
det åbne land.

Kommuneplanrammerne angiver, hvordan de enkelte arealer i Aalborg Kommune kan anvendes.
Rammebestemmelserne må ikke være i strid med hovedstrukturen og retningslinjer.

Både hovedstrukturen, retningslinjerne og kommuneplanrammerne er bindende for lokalplanlægningen. Der kan,
med andre ord ikke vedtages lokalplaner, som er i strid med kommuneplanen. Til gengæld kan byrådet beslutte at
ændre kommuneplanen ved at udarbejde et kommuneplantillæg.

Hvornår laves der kommuneplantillæg?

De fleste kommuneplantillæg omfatter mindre ændringer i de gældende rammebestemmelser. Ofte sker det på
baggrund af et konkret bygge- eller anlægsprojekt, der ønskes gennemført. Et sådant projekt vil normalt også
betyde, at der skal udarbejdes lokalplan, hvor der mere detaljeret fastlægges krav til, hvordan nye bygninger,
beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes. Indsigelsesfristen for et forslag til kommuneplantillæg er
mindst 8 uger. Der er samme indsigelsesfrist for et lokalplanforslag, hvilket betyder, at de to planer kan følges ad
gennem offentlighedsproceduren.

Hvis der er tale om omfattende ændringer, som bryder med kommuneplanens hovedstruktur, eller hvis der er tale
om en hovedrevision af kommuneplanen, skal der gennemføres en større offentlighedsprocedure. Kommunen
skal forud for planlægningsarbejdet afholde en fordebat for at indkalde ideer, forslag mv. fra offentligheden.
Yderligere skal kommunen forestå en oplysningsvirksomhed med henblik på at fremkalde en offentlig debat om
planrevisionens målsætning og nærmere indhold. Herefter kan kommunen udarbejde et forslag til
kommuneplantillæg. Fristen for at fremsætte indsigelser mod forslaget er også her på mindst 8 uger.

Forslaget til kommuneplantillæg

Når byrådet har godkendt et forslag til kommuneplantillæg, offentliggøres det, som beskrevet ovenfor, i mindst 8
uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer.
Når offentlighedsperioden er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle
indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages tillægget endeligt.
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Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer,
at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag til
kommuneplantillæg.

Så længe kommuneplantillægget foreligger som forslag, har det ingen direkte retsvirkninger over for de
ejendomme, der er omfattet af tillægget.

Om miljøvurdering (MV)

Planforslag, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, skal ledsages af en miljøvurdering af planen i form af
en miljørapport (MV). Det fremgår af Miljøvurderingsloven.

Hvis kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke er foretaget en miljøvurdering, idet planforslaget ikke har
væsentlig indvirkning på miljøet, kan afgørelsen, for så vidt angår retlige forhold, påklages til Planklagenævnet
senest 4 uger efter planforslagets offentliggørelse.

Klagen sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også
gennem Klageportalen. Klageportalen findes via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Personer, der er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal
sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Plan & Udvikling. Kommunen videresender herefter
anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Det endelige kommuneplantillæg

Når byrådet har godkendt kommuneplantillægget endeligt og bekendtgjort det, er det en del af kommuneplanen.
Herefter gælder følgende retsvirkninger:

Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med
kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er
omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret
anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne
i rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt
formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Klagevejledning

Afgørelsen om den endelige vedtagelse kan efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, for så vidt angår retlige spørgsmål
påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens
lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Klagen sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også
gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Personer, der er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal
sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Plan & Udvikling pr. mail
plan.udvikling@aalborg.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter offentliggørelsen af planen. Det koster et gebyr at klage. Læs
mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.
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K O M M U N E P L A N

 Planstrategi     Hovedstruktur     Retningslinier     Kommuneplanrammer     Planredegørelse     Bilag 

Redegørelse for tillæg 5.026, Byudviklingsplan for Vadum med miljørapport

Vadum er med sin beliggenhed tæt på mange arbejdspladser, og med en god overordnet infrastruktur, et attraktivt
område at flytte til. Byen ligger i kort afstand til både Aalborg og de større byer mod nord. Desuden har byen de
mest nødvendige servicefunktioner såsom skole, daginstitutioner og dagligvareindkøb. Byen mangler flere
bynære attraktive rekreative områder.

Baggrund og formål

Byudviklingsplanen skal definere en klar identitet, struktur og sammenhængskraft for Vadum og sikre
synergi og helhed i fremtidige initiativer i området.

Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en ny byudviklingsplan for Vadum. I kommuneplanens hovedstruktur
"Fysisk Vision 2025" er Vadum udpeget som en oplandsby til Aalborg med vækstpotenitale. Vadum har, i kraft af
nærheden til Aalborg, god infrastruktur, varieret serviceudbud samt tilstrækkeligt befolkningsgrundlag et særligt
potentiale for byudvikling.

I Planstrategi 2019 videreføres de centrale greb fra tidligere plantrategier: Aalborgs funktion som Norddanmarks
vækstdynamo, vækstaksen, hovedstrukturen fra "Fysisk Vision 2025" samt integrerede løsninger, der fastslår, at
vækst ikke er et mål i sig selv, men skal bruges til at skabe kvalitet for mennesker og miljø. Det nye bidrag i
Planstrategi 2019 består i et fokus på at sikre byudvikling med høj kvalitet. Der er desuden fokus på at sikre
byudvikling, der er social-, miljø- og klimamæssig bæredygtig.

Aalborg Kommune ønsker at udvikle byer med kvalitet sammen med byens borgere, investorer og på tværs af de
forskellige forvaltninger og forvaltningsgrene i kommunen.

Den nye byudviklingsplan skal sikre, at byrådets mål og strategier fra planstrategier
og kommuneplanens hovedstruktur omsættes til konkret planlægning i Vadum.

Baggrunden for, at arbejdet med byudviklingsplanen i Vadum igangsættes på nuværende tidspunkt er
forventningen om behov for øget bosætning i oplandsbyerne til Aalborg samt et ønske om at se på byens
udvikling i en sammenhæng.
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Den lokale debat
By- og Landskabsudvalget godkendte på mødet 10. januar 2019 igangsætning af en fordebat for en
byudviklingsplan for Vadum i form af et kommuneplantillæg med miljørapport. Fordebatmaterialet blev udsendt
via e-boks til byens borgere og var i høring i perioden 15. januar til 12. februar 2019.

På borgermødet 24. januar 2019 blev afholdt 4 workshops over følgende emner:

Byudviklingsretninger og fremtidens boformer
Mobilitet
Rekreative forbindelser og grønne interesser
Centrale mødesteder, center og erhvervsområde

Op mod 300 borger deltog i borgermødet og bidrog med mange inputs til planlægningen.

I løbet af fordebatten var der borgermøde i Vadum 24. januar 2019 med op mod 300 deltagere.
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Involvering af borgere på borgermødet foregik via workshops, hvor der var mulighed for at komme med input til debatemner.

Derudover modtog kommunen i alt 23 skriftlige bemærkninger i fordebatfasen. Der indkom især bemærkninger
omkring behov for flere børnefamilier i byen samt ønske om at få sat mere gang i en byudvikling af byen. Dette
ønskes blandt andet for at sikre byens eksisterende servicefunktioner og give nyt liv til byens foreninger.

Desuden var der forskellige bemærkninger om ønsker til byudviklingsretninger for byen som vist på
nedenstående kort.

Kortet viser de eksisterende kommuneplanrammer samt en nummerering af de områder, som var i spil i forbindelse med fordebatfasen.

Der indkom også forskellige ønsker til forbedringsprojekter i byen, som blandt andet omhandlede forbedringer
omkring skolen og ved Byhaven. Også forhold omkring stiforbindelser og grønne områder var i fokus. 

Samtlige skriftlige bemærkninger er gennemgået, og opsamling på fordebatten har været behandlet på By- og
Landskabsudvalgets møde den 23. maj 2019.

De indkomne idéer er brugt som inspiration i forbindelse med udarbejdelse af et forslag til en byudviklingsplan
for byen samt i forbindelse med udpegning af konkrete forbedringsprojekter i byen.

Oversigter over inputs fra både workshops samt indkomne skriftlige kommentarer findes på
www.aalborg.dk/vadum.

Byudviklingsprojekter
Aalborg Byråd har afsat 28. mio kr. fordelt over en årrække til konkrete projekter i de 11 oplandsbyer.
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Midlerne skal overordnet benyttes til projekter, der kan understøtte den udvikling, som der lægges op til i
byudviklingsplanerne for hver enkelt by, samt hvad borgerne mener, der kan forbedre byen. Det kan f.eks. være
forbedring af centrale mødesteder og byrum. I den forbindelse har Vadum Samråd spillet en central rolle i at være
med til at udvikle projekter, der kan være med til at løfte byen.

I Vadum er det hensigten at få etableret følgende i løbet af 2020:

En asfalteret cykel-/gangsti langs østsiden af Rullebanen fra Vester Halne Vej i syd til Vadum Banesti i
nord.
Legeplads til de mindre børn i Byhaven (i nærheden af bålhytten) samt bedre belysning i området. Der
har også været ønske om opsætning af fitnessredskaber i området ved hallen. Det vurderes, om dette
forslag skal realiseres.
Område til de større børn ved skolen, som skal indeholde en mindre multibane, forskellige
siddeområder, grillplads og musikanlæg.
Indsnævringer og beplantning på den sydlige del af Ellehammersvej (tilsvarende det der allerede er
lavet på den nordlige del af Ellehammersvej i forbindelse med seperatkloakeringsprojekt).

Projekterne har til formål at skabe bedre mobilitet for de bløde trafikanter i byen samt skabe mødesteder for
især børn (men selvfølgelig også i en vis udstrækning for de voksne).

Derudover vil kommunen gerne facilitere, at der over en årrække arbejdes for en grøn rekreativ forbindelse langs
Gammelå, som skal indeholde en forbedring af åens tværprofil, store eller mindre genslyngninger af åen, øget
biodiversitet i det grønne bælte langs åen, stiforbindelser samt mulighed for indretning af mødesteder.

 

Forudsætninger

Den fremtidige planlægning i Vadum er udfordret af mange væsentlige planlægningsmæssige interesser
samt en række demografiske tendenser.

Der redegøres for det fremtidige behov for udlæg til bolig- og erhvervsformål.

Generelt om Vadum
Vadum ligger i den nordvestlige del af Aalborg Kommune og umiddelbart nord for Aalborg Lufthavn. I
køreafstand er der kun ca. 5 km til starten af Nørresundby. Der er ca. 9 km til Aalborg Centrum, og ca. samme
afstand til Aabybro.

Byen har ca. 2.300 indbyggere. Der er let adgang fra Vadum til omverdenen, da der er kort afstand til Aalborg
Lufthavn, det overordnede vejnet samt tog/busser. Den lette adgang til storbyens mange arbejdspladser er en af
grundene til, at byen er populær som bosætningsby.
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Byens placering nord for lufthavnen og fjorden. Byen er placeret midt mellem Aalborg og Aabybro.

Landskabet omkring Vadum er domineret af Stenalderhavets hævede havbund, hvilket betyder, at
området fremstår meget fladt. Ved Torpet, nordøst for Vadum og ved Vadums vestlige del mod Nørlang findes
erosionsrester, "bakkeøer", af ældre havaflejringer fra Yoldiahavet, ligeledes flade men 3-4 meter højere end
Stenalderhavets. Nord og øst for Vadum er terrænet svagt bølgende med en ådal omkring Gammelå, som er
en mindre å, der i mange år har haft et udrettet forløb.

Landskabet i og omkring Vadum er forholdsvis fladt. Dog med enkelte mindre forhøjninger som vist på kortet. Området langs Gammelå udgør en ådal med svage
højdeforskelle.

Planmæssige bindinger

Kommuneplanrammer i dag
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De eksisterende kommuneplanrammer for Vadum inden revisionen.

De orange områder er i dag udlagt til boligformål. Lyserøde områder er udlagt til blandet bolig og erhverv, brune
områder er udlagt til landsby, gule områder er udlagt til offentlige formål, lilla områder er udlagt til centerformål,
blå områder er udlagt til erhvervsformål, grønne områder er udlagt til rekreative formål, lys grøn er
naturområder (med mulighed for landbrug), og grå områder er udlagt til tekniske formål.

Drikkevandsinteresser
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Kort der viser hvilke drikkevandsinteresser der findes i og omkring Vadum.

Vadum Vandværk henter drikkevandet i 2 kildepladszoner. Den ene kildepladszone ligger i den nordlige del af
byen. Den udpegede kildepladszone ligger omkring selve drikkevandsboringerne og skal beskytte kildepladsen
mod forurenende stoffer fra omgivelserne. Der er også udpeget et indvindingsopland. Det regnvand, der siver ned
inden for indvindingsoplandet, vil på et eller andet tidspunkt nå kildepladsen og blive pumpet op til
drikkevand af vandværket.

For at sikre rent drikkevand er det vigtigt, at husstande og virksomheder undgår potentiel forureningstruende
aktivitet.

Det er ikke hensigtsmæssigt at udlægge nye områder i kommuneplanen til boliger eller erhverv indenfor
indvindingsoplandet eller i kildepladszonen, da dette udgør en potentiel risiko for forurening af drikkevandet.
Vadum Vandværk er sårbar, hvis én af deres vandindvindingsboringer forurenes eller tages ud af drift.

Vadum Vandværk vil gerne sløjfe det vandindvinding, der er i den nordlige del af byen. I den forbindelse skal
vandværket finde én (eller flere) ny(e) boring(er) til indvinding af drikkevand med en anden placering.
Dette kan være en langstrakt proces, hvor der kan komme mange udforudsete forhindringer. Så indtil der er
givet godkendelse til indvinding af grundvand et andet sted, kan der ikke udlægges areal til byudvikling i det
område, der er udpeget til indvindingsopland og kildepladszone. 

Kulturarv/bevaringsværdige bygninger
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Kulturarvsinteresserne i Vadum er begrænsede.

Vadum har ingen udpegede fredede områder, fortidsminder og kulturmiljøer. Øst for Vadum (i Torpet) ligger
Vadum Kirke. Omkring kirker en kirkebyggelinje, hvor indenfor der ikke må bygges højere end 8,5 m. Omkring
Vadum Kirke er der desuden i kommuneplanen udpeget en fjernbeskyttelseszone, hvor der skal tages hensyn til
kirkens betydning som landemærke i landskabet. Det kan blandt andet betyde, at bestemte indsigtskiler til kirken
skal friholdes for dominerende byggeri.

Udpegning af bevaringsværdige bygninger og bymiljøer er en kommunal opgave. Der er i Vadum registreret en
række bygninger med forskellig bevaringsværdi ved hjælp af den såkaldte SAVE-metode. Bygninger er vurderet
ud fra arkitektur, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet og tilstand. De fem parametre
sammenfattes til én bevaringsværdi fra 1-9, hvor 1 er den højeste værdi. Der er enkelte centralt
beliggende bygninger i Vadum med høj bevaringsværdi, men størstedelen af de registrerede bygninger har middel
bevaringsværdi.

Der er flere mindre områder i kanten af Vadum, som er registreret som fredskov. Langt den største del af de
danske private skove, og alle offentlige skove, er fredskovpligtige. Fredskovpligten blev indført for næsten 200
år siden for at sikre Danmarks forsyning med træ, efter at næsten al skov i landet var blevet ryddet.
Fredskovpligtige arealer skal drives efter skovlovens regler om bæredygtig drift. Fredskovspligtige arealer skal
som udgangspunkt bevares som skov, og der skal i forbindelse med byggeri holdes en respektafstand til skoven,
som også har en sikkerhedsmæssig funktion.

Klimasikring
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Risiko for oversvømmelse indgår som et element i overvejelserne om hvor der kan byudvikles.

Kortet viser områder, hvor der er registreret risiko for oversvømmelse. I områder med en årlig
oversvømmelsesrisiko på 5 % eller derover, som vist på kortet med røde felter, er det vigtigt i forbindelse med
lokalplanlægning enten at undgå fremtidig bebyggelse eller at indrette området, så oversvømmelse kan undgås -
eventuelt ved at indrette områder til afledning af regnvand, f.eks. i form af en regnvandssø i et rekreativt
område.

Klimaet ændrer sig – og en væsentlig konsekvens er et vådere miljø. Det vil sige et stigende grundvandsspejl,
øget nedbør, mere vand i vandløbene og stigende havvandsstand. Ændringerne vil ske over en lang tidshorisont.
Indretning af vores byer og landskaber vil dog allerede nu med fordel kunne tage udgangspunkt i vores
forventninger til fremtidens klima, herunder stigende grundvandsstand og vandstanden i havet.
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Afstanden til grundvandsspejlet bør overvejes, da det skal forventes at grundvandsspejlet stiger de kommende årtier.

Kortet viser afstand fra terræn til grundvandsspejlet. I de mørkegrønne områder er der ca. 0-1 m fra terræn til
grundvandsspejlet. De to forhøjninger i landskabet ved Vadum ses tydeligt i og med, at der også her er længere
afstand til grundvandsspejlet.

Ændringer i det terrænnære grundvand kan bl.a. skabe vandlidende områder, hvilket har indflydelse på
mulighederne for den nuværende eller fremtidige anvendelse af arealerne og afledning af regn og spildevand,
ligesom det vil have en vis indflydelse på den overfladiske regnvandsafstrømning og vandføring i vandløbene.

Da grundvandsspejlet stiger, kan det være en god idé enten at undgå udlæg af områder til ny bebyggelse i de
områder, hvor der er kort afstand til grundvandet i dag eller stille betingelser til områdets indretning og fastsætte
en mindste gulvkote for byggeriet. Der kan også i forbindelse med lokalplanlægning blive stillet betingelse om
regulering af terrænet.

Grønne interesser
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De grønne interesser i og omkring Vadum.

Vadum ligger i dag i et område uden de store naturkvaliteter. Dog findes rundt om byen forskellige mindre
områder, som er registreret som beskyttet natur jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Byen mangler dog et større
sammenhængende naturområde til gavn for byens borgere og biodiversiteten.

Naturen har betydning for den enkeltes livskvalitet og sundhed, så derfor vil det være et fokusområde at højne
mulighederne for tilgængelighed til den natur der findes samt forhåbentlig genskabe en grøn kile langs Gammelå.
Desuden er et stort område omkring den nordlige del af Vadum udpeget til skovrejsningsområde, hvilket også
hænger sammen med ønskerne om at sikre grundvandsinteresser bedre samt sikre større rekreative områder.

I forbindelse med udbygning af byen er det vigtigt at bevare de rekreative forbindelser og udbygge de steder, der
mangler mellem by og natur/åben land.

Trafik- og flystøj
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Støj fra henholdsvis Flyvestationen og Thisted Landevej påvirker udviklingsmulighederne i Vadum.

Miljøstyrelsen har fastsat vejledende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj. De vejledende støjgrænser er
almindeligvis fastlagt ud fra undersøgelser af store befolkningsgruppers opfattelse af støjen. De vejledende
støjgrænser er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje". Ved nyudlæg af miljøfølsom
anvendelse (f.eks. boliger eller daginstitutioner) skal Miljøstyrelsens vejledende støjkrav være overholdt. Dette
kan eksempelvis ske ved etablering af en støjvold langs Thisted Landevej.

Råstofområde og kystnærhedszone
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Råstofinteresseområde og kystnærhedszone er planmæssige bindinger. som på hver deres måde sætter grænser for hvordan byudviklingen af Vadum kan blive.

Nordvest for Vadum har Region Nordjylland udpeget et interesseområde til råstofudgravning. Dette betyder, at
byudvikling i denne retning ikke er en mulighed før området er afgrænset mere præcist og området er
færdigudnyttet.

Langs alle danske kyster er udpeget en planlægningszone på 3 km (ofte kaldet kystnærhedszonen eller grænse
for kystnære områder). Såfremt der udlægges nye områder til byudvikling i denne zone, skal der dels redegøres
for behovet, og samtidig skal der også redegøres for, at udviklingen ikke vil have en væsentlig negativ
visuel indvirkning på kysten. 

Borgerne
Borgernes sammensætning, og udviklingen i antal borgere, kan have indflydelse på, hvilken type byudvikling der
skal planlægges for i en by som Vadum. Der er en tendens til, at der bliver flere enlige på landsplan, hvilket
ligeledes gælder i Aalborg Kommune og i kommunens oplandsbyer. Det skyldes dels, at der kommer flere enlige
ældre men også en tendens til, at flere vælger bo alene eller i mindre husstande end tidligere.

Aldersfordeling

Aldersfordelingen i Vadum sammenlignet med Aalborg Kommune pr. 1.
januar 2018.

Der er flere børn og unge i Vadum end i Aalborg Kommune
som helhed, men til gengæld færre i aldersgruppen 17-24
år.

Det grå guld (aldersgruppen 65-79 år) er der relativt flere af
i Vadum. Det gælder også aldersgruppen fra 80 år og
opefter.
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Husstandsstørrelser

Husstandsstørrelser i Vadum pr. 1. januar 2018.

Husstandsstørrelserne i Vadum er generelt større end i
Aalborg Kommune som helhed, hvilket jo er meget
naturligt i og med, at boligerne også generelt er større.

Den gennemsnitlige husstandsindkomst i Vadum er samtidig
også højere.

Den gennemsnitlige uddannelseslængde er længere i Vadum
end i Aalborg Kommune som helhed.

Prognose

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

Befolkningstallet i Vadum har de senere år ligget
nogenlunde stabilt på ca. 2300 personer, men med
en svag stigning over de seneste 12 år på knap 100
personer.

Ifølge befolkningsprognosen forventes en stigning i antal
borgere i Vadum på ca. 7 % over de næste 12 år. Det svarer
til ca. 150 personer. Befolkningsprognosen tager
udgangspunkt i de muligheder for boligudbygning, der findes
i byen i dag. Befolkningsprognosen forventes at ændres,
når der udlægges nye boligområder i byen.

Boliger

Boligmassen består af parcelhuse (ca. 65 %), række-/kæde-
og dobbelthuse (ca. 20 %) og etageboliger (ca. 15 %).

Størstedelen af boligerne i Vadum er bygget i 60'erne og
frem. Den nyeste del af boligerne er bygget i den nordøstlige
del af byen

Der er bygget knap 100 nye boliger i Vadum de seneste 12 år.
De senere år er der kommet gang i boligbyggeriet i den
nordlige del af byen samt ved Rema1000 i den sydlige del af
byen

Boligerne i Vadum er i gennemsnit 127 kvm mod 106 kvm
for Aalborg Kommune som helhed.

I Vadum bor lidt over halvdelen af befolkningen i par, mens
næsten 40 % er enlige.

Ca. 76 % af boligerne er ejerboliger, ca. 6 % private
lejeboliger, ca. 12 % er almene lejeboliger og ca. 7 % er
andelsboliger. Der er væsentligt flere ejerboliger og langt
færre lejeboliger i Vadum i forhold til Aalborg Kommune
som helhed.
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Boligtypernes beliggenhed.

Områder med almene boliger er vist på ovenstående kort.

Aalborg Kommune har fået udarbejdet en boligundersøgelse for et område nord for fjorden (herunder Vadum).
Undersøgelsen er fra 2018, og den forsøger at afdække befolkningens bosætningsmønstre og boligpræferencer.

Her er listet de vigtigste faktorer i forbindelse med valg af bolig:

Der er stille, fredeligt, trygt og sikkert.
Der er gode transportforbindelser og dagligvarebutikker.
Der er have til boligen, og den er beliggende i et hyggeligt område.
Flere vil gerne have en mindre bolig næste gang, de skifter bolig.
Flere vil gerne bo i lejebolig eller ejerlejlighed næste gang, de skifter bolig.

Rummelighedsbehov til boliger og erhverv
I den forudgående 12-års periode (2008-2019) er der bygget knap 100 nye boliger i Vadum. Det gennemsnitlige
antal nye boliger i Vadum har ligget på ca. 7 nye boliger pr. år. Perioden indeholder både op- og nedgangstider.

Det forventes, at et lignende omfang af nye boliger vil være det bedste bud på et behov for den kommende
12-års periode - dog med basis for en mindre opjustering, da det forventes, at flere vil få øjnene op for Vadums
kvaliteter fremadrettet. Vadum er i den situation, at der i øjeblikket er godt gang i byggeri af nye boliger, og det
forventes, at området nord for Rema1000 i den sydlige del af byen, samt området ved Kaj Birksteds Vej i den
nordlige del af byen i løbet af et eller to år er fuldt udbygget. Derfor medregnes disse områder ikke som egentlig
rummelighed til boligformål. Der udlægges derfor nye områder til boligbyggelse svarende til ca. 165 nye boliger i
byen. I gennemsnit bor der ca. 2 borgere pr. husstand i Aalborg Kommune, så i runde tal skal man regne med en
stigning i antal borgere på 330.

Vadum er med dens beliggenhed tæt på mange arbejdspladser, gode service- og kulturtilbud og mulighed for en
tryg opvækst for børn, et attraktivt sted at bosætte sig for såvel børnefamilier som ældre med behov for tæthed
til diverse servicetilbud.
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Den fremtidige rummelighed til bolig- og erhvervsudbygning er vist på nedenstående kort.

 
Rummelighed til boligudbygning i Vadum udgør ca. 165 nye boliger. Derudover forventes, at den fremtidige boligudbygning udover de 12 år skal ske mod nord samt i
forlængelse af område 2 og 3 mod henholdvis nordøst og nord

I Vadum er der ét egentligt erhvervsområde beliggende i den sydvestlige del af byen. Rummeligheden i dette
område er på ca. 9,4 ha, hvilket forventes at dække behovet for udlæg til erhvervsformål de kommende 12 år.
Området er desuden udpeget til butikker med pladskrævende varegrupper, hvilket betyder, at der f.eks. kan
placeres en butik til salg af campingvogne eller andre varegrupper, som fylder meget.

Byens funktioner
Offentlig/privat service samt idræts- og fritidstilbud er vigtige funktioner og udgør samtidig mødesteder i byen. I
forbindelse med udarbejdelse af byudviklingsplanen har forskellige forvaltninger været involveret, for at vurdere
det fremtidige behov for udlæg af areal til forskellig offentlig service. Det er ikke umiddelbart vurderet, at der
med denne byudviklingsplan er behov for nyudlæg til offentlig service.

Vadum har skole, hal, svømmehal, ungdomsklub, aktivitetscenter/plejehjem samt to daginstitutioner. Byen har 2
dagligvarebutikker, pizzariaer, frisører og benzintanke. Af fritidstilbud tilbyder Vadum Idrætsforening
eksempelvis fodbold, tennis, håndbold, gymnastik, løb og fitness-hold. Desuden findes spejderklub.

Området ved skolen/hallen er et væsentligt mødested for byens borgere. Ved skolen/hallen findes også Byhaven,
som udgør et væsentligt grønt mødested for byens borgere sammen med boldspilsområdet. Området vil fortsat
være et væsentligt område for byens idræts-, kultur- og fritidsliv. Muligvis kan der fremadrettet arbejdes med en
større synergi-effekt mellem de forskellige aktiviteter.
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De forskellige servicefunktioners placering i Vadum.

Væsentlige mødesteder i byen er også forskellige typer af byrum. Det kan f.eks. være området udenfor en
dagligvarebutik eller et rekreativt område med forskellige aktivitetsmuligheder. Byens rum skal være med til at
skabe et godt og aktivt byliv. Synligheden af de forskellige byrum spiller en rolle for hvem, og hvor mange, der
anvender dem.

Vadum rummer en væsentlig del af de byfunktioner, der er med til at skabe et godt hverdagsliv for byens borgere
og alt sammen indenfor en overskuelig afstand.

Placeringen af især dagligvarebutikker har stor betydning for det flow, der er i en by og ofte vil en
dagligvarebutik kunne tiltrække yderligere servicefunktioner. Det optimale er, at der skabes en levende og
centreret bymidte med forskellige byfunktioner.

Vadum har relativt kort afstand til Aalborg og Aabybro, hvilket sandsynligvis er med til at påvirke udbuddet af
butikker i byen. Det kunne være ønskeligt for byen med et mere aktivt bymiljø i midtbyen. Det er vigtigt at
understøtte den eksisterende koncentration af butikker, så der er grundlag for at skabe et attraktivt miljø
omkring dem på gader og pladser.
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Den justerede afgrænsede bymidte er vist med lilla streg og det eksisterende område til pladskrævende varegrupper er vist med blå streg. Der er i øjeblikket 2
dagligvarebutikker i byen, hvoraf den ene er beliggende indenfor den afgrænsede bymidte.

Vadum by har 2.293 indbyggere (pr. 1. jan. 2019) plus knap 500 nye indbyggere (såfremt område 1a og 5 på
kortet over rummelighed medregnes). Dette giver giver et fremtidigt befolkningsgrundlag
på knap 2.800 indbyggere (om 12 år). Dette svarer til et fremtidigt årligt forbrugspotentiale for dagligvarer på
ca. 68 mio. kr., idet der regnes med et forbrug på 24.500 kr. pr. person. Det nuværende
årlige forbrugspotentiale for dagligvarer er knap 60 mio. kr.

Der vil også være et forbruger-opland til Vadum, men da der er mulighed for at handle i f.eks. Aalborg
og Aabybro vil en del sandsynligvis vælge andre forretninger end dem i Vadum. Det forventes derfor ikke, at
forbruger-oplandet til Vadum kan retfærdiggøre en væsentlig opjustering af forbrugspotentialet.

Nedenfor ses en oversigt over dagligvarebutikker i Vestbjerg og deres årlige omsætning. Tallene fremgår af
"Supermarkedshåndbogen 2017" fra Retail Institute Scandinavian A/S. Rema1000 er efterfølgende flyttet.

Dagligvarebutik Omsætning pr. år (2016) Ca. butiksareal

Spar 25-30 mio. kr. 650 kvm.

Rema 1000 30-35 mio. kr. 800 kvm.

Ialt 55-65 mio. kr. 1450 kvm. 

Af retningslinje 7.1.3 fremgår, at der i Vadum er fastsat et maksimalt butiksareal inden for bymidte-
afgrænsningen på 4500 kvm. Der er i forbindelse med detailhandelsanalyse opgjort, at der er ca. 1.800 kvm.
butiksareal inden for bymidte-afgrænsningen. Der er således god mulighed for at etablere en eventuel ny
dagligvarebutik inden for bymidte-afgrænsningen eller mindre butikker med udvalgsvarer. 

Konklusionen er, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for en udvidelse af bymidte-afgrænsningen i
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Vadum. Dog laves mindre justeringer af afgrænsningen, så denne stemmer overens med
kommuneplanafgrænsningen.

Mobilitet
Mobilitet står for at komme fra A til B på den smarteste måde. Vi er ikke fodgængere, cyklister, bilister og
brugere af den kollektive trafik. Vi er mobilister, og det skal være let at anvende flere typer transportmidler.

Fra Vadum er der gode muligheder for at komme hurtigt til Aalborg med bil og med offentligt transport. Der er
dermed gode muligheder for at bo i Vadum og arbejde/uddanne sig i Aalborg.

Byen er kendetegnet ved, at den ligger nord for Thisted Landevej, og at det primært er langs Ellehammersvej, at
byens handelsliv findes.

Vejforbindelser
De overordnede trafikveje er markeret på nedenstående kort. Derudover er der en række fordelings- og boligveje
i byen.

 
Overordnet vejnet i Vadum.

Thisted Landevej er en overordnet vej, og i kommuneplanens retningslinje 2.1.5. er der bestemmelse om, at der
langs vejen er en beskyttelseszone på min. 150 m. Zonens udbredelse måles fra vejmidten. Indenfor zonen kan
der ikke udlægges nye områder til byudvikling. Hensigten med retningslinjen er at undgå langstrakt byudvikling,
som ikke er en udbygning af eksisterende byer, men nærmere kan betegnes som spredt
byvækst. Ellehammersvej, Rullebanen og Nørlangvej er i kommuneplanen udpeget som byens overordnede
vejnet.

I forbindelse med fordebatten er det påpeget, at det føles utrygt at bruge Rullebanen som gående eller cyklist. Det
skyldes også, at der er en del tung trafik på denne vej samt høj hastighed. Da vejen ikke ligger i bymæssig
bebyggelse vurderes, at hastigheden ikke vil kunne sænkes yderligere. Der anlægges i stedet en cykel-/gangsti
langs en del af vejen. Langs Ellehammersvej er der delvis etableret plantebede med træer, hvilket vil have en vis
hastighedsdæmpende effekt. På den resterende del af Ellehammersvej (gennem Vadum) der vil også blive
etableret plantebede med træer.
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Området langs Ellehammersvej med dagligvarehandel og området ved skolen/hallen er de to centrale områder i
byen, hvor der er et flow af borgere hver dag. Det er derfor vigtigt, at den trafikale adgang til disse områder er
forholdsvis uproblematisk både hvad angår bus-, cykel- og biltrafik samt fodgængere.

I forbindelse med fordebat-fasen har der været et ønske om at etablere cykelsti mellem Vadum og Nørhalne mod
nord. I Aalborg Kommunes Cykelhandlingsplan indgår forskellige strækninger i kommunen, og disse er
prioriteret efter trafikmængder, benyttelse som skolerute mv. Strækningen indgår ikke i Cykelhandlingsplanen
som en prioriteret strækning. Såfremt der skal arbejdes for en cykelsti på denne strækning, vil det være et fælles
projekt med Jammerbugt Kommune og skal i givet fald ske som et politisk ønske. Byerne har ikke officielt
fælles funktioner, men der er dog fælles fritidsaktiviteter.

Kollektiv trafik
En god offentlig transport til og fra Vadum bør fastholdes. Den største del af pendlingen går fra Vadum til
Aalborg-området. Der er mange studerende fra Vadum, der pendler til Aalborg og ikke mindst mange borgere fra
Vadum, der pendler til arbejdspladser i Aalborg-området. Jo flere der vælger kollektiv trafik fremfor bilen jo
bedre.

Bustrafikken gennem Vadum går via Ellehammersvej. Placeringen af stoppesteder er valgt ud fra, at busserne skal
kunne servicere så mange som muligt i byen. Det er vigtigt, at stoppestedet placeres så tæt på kundegrundlaget
som muligt. Desuden er der flere busser på Thisted Landevej, som er tilgængelige.

 
Den nuværende kollektive trafik ved Vadum.

Stiforbindelser
Det er målet, at der i byen skal være et godt og sammenhængende stinet mellem boligområderne, midtbyen,
rekreative arealer, skole- og fritidsaktiviteter. Stinettet suppleres af eksisterende veje.

I takt med at byen udbygges med boligområder skal det sikres, at der skabes et godt internt stinet, der kobles til
det overordnede stinet i byen, samt til de forskellige servicefunktioner der findes i og omkring byen.
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Stinettet i Vadum kommer til at bestå et overordnet rekreativt stinet (vist med lys grøn) samt et mere finmasket stinet (vist med mørk grøn).

Et af Vadums potentialer består i at forbedre mulighederne for gode rekreative forbindelser, hvor borgere har
mulighed for at gå den daglige tur. Det er vigtigt, at disse forbindelser er sammenhængende, og ikke består af
stier, som ender blindt.

Udover de viste eksisterende og fremtidige stier, er der også flere eksisterende rideruter, da der er flere
hesteinteresserede i området i og omkring Vadum.

 

Ændringer i forhold til gældende planlægning

Det beskrives her, hvilke konkrete ændringer der er foretaget i planen i forhold til den gældende
kommuneplan.

Ny byudviklingsplan
Der er udarbejdet en byudviklingsplan for byen, som indgår i Aalborg Kommunes digitale kommuneplan. Den
erstatter den hidtidige bybeskrivelse for byen. Byudviklingsplanen indgår på et planniveau, der ligger mellem den
overordnede hovedstruktur og de konkrete kommuneplanrammer for området.

I arbejdet med byudviklingsplanen er der følgende grundlæggende præmisser for indholdet:

Byudviklingsplanen skal skabe rummelighed til mindst 100 nye boliger i den kommende 12-års
periode.
Der er ikke behov for nyudlæg til erhvervsformål.
Byen mangler bynære rekreative arealer, og derfor skal der være fokus på at skabe et nyt attraktivt
rekreativt område langs Gammelå. Området skal samtidig skabe mulighed for håndtering af regnvand.
Der udlægges nye boligområder ved den grønne kile langs Gammelå, hvilket giver mulighed for
samtidig at få skabt et attraktivt grønt område langs åen.
Området i den nordlige del af Vadum (syd for Nørlangvej) kan først byudvikles, når der er fundet en
realisérbar løsning i forhold til flytning af drikkevandsindvinding. Drikkevandsinteresser i den nordlige
del af byen respekteres dermed.
Områder udlagt til fredsskov og beskyttet natur respekteres.
Bymidten udvides ikke, men der er fokus på at centrere byens handelsliv i centerområdet for at skabe
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god synergieffekt mellem de forskellige funktioner (Den afgrænsede bymidte justeres, så den er
sammenfaldende med centerområdet).

Ændringer af retningslinjer

Retningslinje 2.1.1 Egentlig byudvikling og byformål samt retningslinje 3.1.1 Nyt boligbyggeri
Retningslinjerne omhandler udpegning af områder til egentlig byudvikling og byformål samt nyt boligbyggeri.
Der er fortaget en revision af de områder, der er udpeget til byudvikling i Vadum.

Med hvidt er vist områder til egentlig byudvikling og byformål. Baggrundsfarven viser hvilken anvendelse området er tiltænkt. Orange områder er tiltænkt boligrformål,
blå områder er tiltænkt erhvervsformål, og lyserøde områder er til blandet bolig/erhverv.

Retningslinje 7.1.3 Øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre
Retningslinjen omhandler blandt andet udpegning af bymidter. Der er i forbindelse med byudviklingsplanen for
Vadum lavet mindre justeringer af den udpegede bymidte, så den stemmer overens med den tilhørende
kommuneplanramme.
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Med lilla fed streg er vist den udpegede bymidte i Vadum.

Retningslinje 11.1.2 Grøn-blå struktur
Retningslinjen omhandler udpegning af en grøn-blå struktur for hele kommunen. Grundlaget for Grøn-blå
struktur er et net af kiler, landskabsbånd og forbindelser, der kobler de overordnede landskabstræk, naturperlerne
og de karaktergivende naturområder i en sammenhængende struktur af kiler og forbindelser til fordel for natur
og friluftsliv.

Da det ønskes at udvikle Vadum langs byens østlige kant, er der lavet justeringer af udpegningen som vist på
nedenstående kort. 

 

Eksisterende grøn-blå struktur. Tilrettet grøn-blå struktur.

Retningslinje 11.2.3 Øvrige landområder
Retningslinjen omhandler udpegning af områder, som betegnes som øvrige landområder. I og med at der udlægges
nye områder til boligbebyggelse i disse områder, er laget "Øvrige landområder" tilrettet.
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Retningslinje 11.2.4 Skovrejsningsområder
Der er udpeget områder til skovrejsning i kommuneplanen, og nogle af områderne betegnes som bynær
skovrejsning. Omkring Vadum er der udpeget meget skovrejsning, hvilket også er gjort i erkendelse af at byen
mangler bynære rekreative områder. I forbindelse med byudviklingsplanen er der sket en justering af
udpegningen som vist på nedenstående kort. Det drejer sig primært om en justering langs østsiden af byen samt
ved Vester Halne.

 

Eksisterende skovrejsningsområde vist med grøn streg. Tilrettet skovrejsningsområde vist med grøn streg.

Overordnede rekreative forbindelser
Retningslinje 11.2.6 i kommuneplanen omhandler de rekreative ruter - både eksisterende og planlagte. Ifølge
retningslinjen skal de rekreative færdselsmuligheder sikres for offentligheden i et sammenhængende stinet, og
der må ikke etableres forhold, der hindrer, at disse ruter kan etableres og opretholdes.

De rekreative ruter i og omkring Vadum er revurderet i forhold til at skabe et sammenhængende rekreativt
stinet, som kan koble byen sammen med de bynære rekreative områder øst og vest for byen. Men også sikre
gode forbindelser ud i det åbne land samt til Limfjorden. Nedenfor ses et før/efter kort over de overordnede
rekreative forbindelser.

Det er målet, at de bynære rekreative færdselsmuligheder for offentligheden i det åbne land skal forbedres.
Nærrekreative hverdagsoplevelser og tilgængelighed til større sammenhængende landskaber og naturoplevelser
skal tilgodese nutidens og fremtidens behov for motion og rekreation for alle aldersgrupper og på alle niveauer.

Det overordnede stinet er suppleret op i forbindelse med byudviklingsplanen for Vadum. Naturbeskyttelsesloven
regulerer rettighederne for offentlighedens færdsel i det åbne land og sikrer, at eksisterende stier/markveje
bevares.

 

Eksisterende overordnede rekreative stier. Tilrettede overordnede rekreative stier.

Ændringer af kommuneplanrammer
Byudviklingsplanen har udløst nye kommuneplanrammer og justeringer af de gældende rammer. Nedenfor
gennemgås de områder, hvor der er sket ændringer.

De rammer der ikke er beskrevet nedenfor, er enten ikke tilrettet eller også er der tale om mindre tilretninger.
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Områder hvor der er sket væsentlige rammeændringer.

Område A - området i den sydøstlige del af Vadum
Rammeområde 5.1.B3 udvides mod syd og del af 5.1.D1 overføres dermed fra blandet bolig/erhverv til område
med boligformål. Der oprettes en ny kommuneplanramme til boliger kaldet 5.1.B6 beliggende øst for
det rekreative område langs Gammelå. Der er sket tilretning af det rekreative område langs Gammelå, så det i
hovedtræk forløber 2 km langs åen i en ca. 100 m bredde. Åen forventes at kunne forlægges mod øst samtidig
med, at åen gives små slyngninger. Mod syd udvides det rekreative område, så det går ned til Thisted Landevej.

 

Eksisterende rammer Tilrettede rammer

Område B - Den centrale og østlige del af Vadum
Ramme for centerområdet 5.1.C1 er indskænket en smule, så den koncentrerer sig mere omkring
Ellehammersvej i den nordlige del af centerområdet. Områdets udstrækning stemmer desuden nu overens
med bymidteafgrænsningen, der også er for området (jf. retningslinje 7.1.3). En større koncentration af
centerformål kan have en gavnlig synergieffekt og være med til at styrke bylivet i den centale del af byen.

Rammeområde 5.1.B3 er udvidet lidt mod øst, så det går ud til, hvor det rekreative område langs Gammelå
starter. Der vil her være mulighed for et mindre område til afrunding af byen mod øst.

Det rekreative område langs Gammelå er udvidet, så den også vil kunne rumme et nyt område til håndtering af
regnvand fra den eksisterende by, og det rekreative område er udvidet til også at omfatte område øst for
åen. Det rekreative område fortsættes mod nord langs åen.
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Eksisterende rammer Tilrettede rammer

Område C - Den nordøstlige del af Vadum
Rammeområde 5.1.B3 er udvidet mod nord, således at det skaber en ny afrunding af byen. Den rekreative ramme
langs Gammelå er tilrettet som vist på kortet. Det betyder blandt andet, at eksisterende skovområde nu indgår
som en del af det rekreative område.

 

Eksisterende rammer Tilrettede rammer

Område D - Vester Halne
Rammeområde 5.9.L4 er tilrettet en smule i den nordlige del af byen, som vist på nedenstående kort.

 

Eksisterende rammer Tilrettede rammer

Det eksisterende og fremtidige behov for rummelighed til bolig- og erhvervsudbygning er beskrevet under
afsnittet "Forudsætninger".

Illustrationskort
Som en del af kommuneplanen er der tilknyttet et illustrationskort. Dette kort er tilrettet, så det er i
overensstemmelse med de udviklingsønsker, der er beskrevet ovenfor.

Bilag M - Restrummelighed
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Bilaget indeholder oversigt over mulighed for nyudlæg til boliger jf. aftale med Erhvervsstyrelsen. Bilaget
tilrettes, så antal boliger i nyudlagte områder i Vadum fremgår.

Bilag K - Faktiske byggemuligheder
Bilaget indeholder et kort, hvorpå der på enkelte matrikler i Vadum er fastsat en bebyggelsesprocent. Kortet er
tilrettet, så det i stedet er den gældende kommuneplanramme, der regulerer den maksimale bebyggelsesprocent.
Der er således ikke fremover ejendomme i Vadum omfattet af Bilag K.

 

Miljørapport

Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en ny byudviklingsplan for Vadum. I kommuneplanens
hovedstruktur er Vadum udpeget som en oplandsby med særligt vækstpotentiale. Vadum har, i kraft af
nærheden til Aalborg, god infrastruktur, varieret serviceudbud samt tilstrækkeligt befolkningsgrundlag et
potentiale for byudvikling.

Da byudviklingsplanen vil medføre store ændringer af plangrundlaget for Vadum er det vurderet, at
kommuneplantillæg nr. 5.026 ikke er omfattet af lovens undtagelsesbestemmelse, § 8, stk. 2, der vedrører
mindre områder på lokalt plan og/eller mindre ændringer i eksisterende planer.

Der er således udarbejdet en miljørapport, som på et overordnet niveau vurderer planens påvirkning på
miljøet, og især vurderer de fravalg der er gjort i processen.

Lovgrundlag og procedure for en miljørapport
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for
hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport.

Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at integrere miljøhensyn i planlægningen, og at
fremme bæredygtig udvikling.

Der skal laves miljørapporter for planer, som omhandler store miljøbelastende projekter listet i lovens bilag 1 og
2, eller som påvirker et internationalt beskyttelsesområde.

For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som kun indeholder mindre ændringer, kan
miljørapporten undlades, hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

I miljørapporten beskrives, hvordan den ændrede kommuneplans realisering forventes at påvirke miljøet, og
hvordan planens miljøpåvirkninger skal overvåges.

Når der, som i dette tilfælde, udarbejdes en miljørapport, fastlægges det nærmere indhold (afgrænsing) af
miljørapporten i forhold til, hvilke miljømæssige forhold der især forventes påvirket, og hvilke faktorer der bør
undersøges nærmere, enten for at udelukke en påvirkning eller for at fastslå påvirkningens omfang og karakter.
Dette sker i samarbejde med berørte myndigheder.

Offentlighedsproceduren for miljørapporten følger høringsperioden for forslaget til kommuneplantillægget med
en høringsperiode på min. 8 uger.

Når offentlighedsperioden er udløbet, behandles indkomne bemærkninger, og miljørapporten suppleres med en
"sammenfattende redegørelse". Den sammenfattende redegørelse er et selvstændigt afsnit i miljørapporten, og
den offentliggøres sammen med det endeligt vedtagne kommuneplantillæg.

Ikke teknisk resume
Udgangspunktet for dette kommuneplantillæg er at fastlægge en ny byudviklingsplan for Vadum

Idet kommuneplantillægget overordnet fastlægger retningslinjer og rammer for den fysiske udvikling af Vadum,
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skal miljøvurderingen også foretages på et overordnet niveau. Dette medfører, at miljøvurderingen koncentrerer
sig om en overordnet vurdering af forhold, der kan have en indvirkning på miljøet og hvilke miljøforbedrende
foranstaltninger, der bør overvejes at inddrage i forbindelse med detailplanlægning.

De seneste 12 år er der bygget knap 100 nye boliger i Vadum. Denne periode dækker både over opgangs- og
nedgangstider for byggeriet. Derfor vurderes, at en fremskrivning i antallet af boliger, der svarer til de seneste 12
år vil være det bedste bud på behovet for nye boliger. Det har dog også vist sig, at der de senere år har været en
øget interesse for at udvikle nye boligområder i Vadum. Derfor, og for at kunne skabe en byudvikling med bedre
mulighed for helhedsbetragtninger, udlægges areal til ca. 160 nye boliger.

De væsentligste forhold som er miljøvurderet er:

Landskab - Vadum ligger i et relativt fladt område, som tidligere har være havbund. I øst løber
Gammelå gennem en ådal, som med byudviklingsplanen ønskes fremhævet mere.
Drikkevand - Det nordlige område i Vadum er udpeget til indvindingsopland for
drikkevand. Byudvikling i indvindingsopland udgør en forureningsrisiko for grundvandet, hvorfor
byudvikling mod nord er fravalgt.
Klimaudfordringer - Byudviklingen til boliger i Vadum placeres langs byens østlige kant. Hvor der
enkelte steder i dag er risiko for oversvømmelse, vil der blive behov for at håndtere overfladevandet.
Der udlægges et rekreativt område langs Gammelå, som samtidig vil kunne anvendes til håndtering af
regnvand. Der kan også blive behov for terrænregulering de steder, hvor vandet samles på
uhensigtsmæssige steder eller i forbindelse med, at det ønskes at skabe en større afstand til
grundvandsspejlet. Konkrete vurderinger vil blive foretaget i forbindelse med lokalplanlægning.
Grønne/rekreative kvaliteter - Planen skal sikre den grønne struktur og forbinde byen med det
omgivende landskab. Planen sigter på at forbedre muligheden for rekreation ved at øge udbuddet og
tilgængeligheden til rekreative områder.
Mødesteder og byfunktioner - Planen skal skabe mulighed for udvikling af byens mødesteder og
byfunktioner, således at byen kan fungere godt for byens borgere.
Støj - Den gældende støjkonsekvenszone omkring Aalborg Lufthavn/Flyvestation Aalborg
respekteres ved udlæg af støjfølsom anvendelse. Der er trafikstøj fra Thisted Landevej, som skal
varetages.

Forud for udarbejdelsen af det egentlige forslag til kommuneplantillæg er der foregået et omfattende forarbejde,
hvor der har været dialog med borgere, interesseorganisationer, investorer mv. Der er også sket en afvejning af
interesser internt i Aalborg Kommune mellem de forskellige forvaltninger og forvaltningsgrene.

Miljørapportens fokusområder
Berørte myndigheder har været hørt for at fastlægge væsentlige miljøparametre til miljøvurderingen af forslag
til kommuneplantillæg 5.026. Høringen forløb fra 20. december 2019 til 27. januar 2020.

Følgende myndigheder har været hørt:

Miljøstyrelsen (mst@mst.dk), Naturstyrelsen (nst@nst.dk), Erhvervsstyrelsen (erst@erst.dk), Vejdirektoratet
(vd@vd.dk), Region Nordjylland (region@rn.dk), Forsvarets Ejendomsstyrelse (fes@mil.dk), Landbrugs- og
Fiskeristyrelsen (mail@elfst.dk), Nordjyllands Historiske Museum, Miljø- og Energiforvaltningen, Park og
Natur, Trafik og Veje, Byggeri, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Skoleforvaltningen, Sundheds- og
Kulturforvaltningen, Borgmesterkontoret.

Der er indkommet bemærkninger fra følgende: 

Forsvarets Ejendomsstyrelse, kontaktperson er Inge Haugaard Nielsen.
Vejdirektoratet, kontaktperson Pernille Korgaard Hansen.
Miljø- og Energiforvaltningen, Aalborg Kommune.

En oversigt over miljørapportens fokusområder fremgår af det ikke-tekniske resumé. Herunder beskrives og
vurderes disse fokusområder nærmere.
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Landskab

Landskabet omkring Vadum.

Landskabet omkring Vadum er domineret af stenalderhavets hævede havbund, hvilket betyder at området fremstår meget fladt og

overvejende åbent. Der fremstår flere flade forhøjninger i terrænet, som er hævet 3-4 m. over det omgivende terræn. Nord og øst

for Vadum er terrænet mere svagt bølgende, med en ådal omkring Gammelå, som er en mindre å, der i mange år har haft et

udrettet forløb.

I byudviklingsplanen udlægges et rekreativt område langs Gammelå, som samtidig skal være med til understrege
og fremhæve åen og ådalen.

Drikkevand
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Drikkevandsinteressen i Vadum er et tungtvejende hensyn i forhold til byens udvikling.

Vadum Vandværk henter drikkevandet i 2 kildepladszoner. Den ene ligger i den nordlige del af byen. Det udgør en
forureningsfare for drikkevandsressourcen, hvis der etableres ny byudvikling i kildepladszonene eller
indvindingsoplandet, hvorfor det er fravalgt at fortsætte udvikling af Vadum mod nord ind i denne
byudviklingsplan.

Såfremt der findes en alternativ kildeplads af vandværket vil området muligvis kunne indgå som nyt område til
byudvikling. Det er omkostningskrævende at flytte en kildeplads, og det er ikke givet, at det kan lade sig gøre at
finde en ny egnet kildeplads.

Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) er områder, der er udpeget af Staten, og som skal sikre den
fremtidige drikkevandsressource. 

På baggrund af ovenstående er det derfor en klar præmis for byudviklingsplanen, at kildepladszonen
og indvindingsoplandet friholdes for nyudlæg til bebyggelse. 

Klimaudfordringer

Afstanden til grundvandsspejlet Områder med risiko for oversvømmelse.

Klimaet ændrer sig, og en væsentlig konsekvens er et vådere miljø. Det vil sige stigende grundvandsspejl, øget
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nedbør, mere vand i vandløbene og stigende havvandsstand. Ændringerne vil ske over en meget lang
tidshorisont. Indretning af vores byer og landskaber vil dog allerede nu med fordel kunne tage udgangspunkt i
vores forventninger til fremtidens klima, herunder stigende grundvandsstand og vandstanden i havet.

Som konsekvens af øgede og voldsommere regnmængder er det relevant, i øget omfang, at forholde sig til
håndtering af regnvand. 

Klimaændringerne lægger et stort pres på kloaksystemerne, men løsningen er ikke nødvendigvis at udskifte
rørene, så de får en større kapacitet. Der er behov for, i højere grad end tidligere, at håndtere regnvand via
forsinkelse eller nedsivning.

Begrebet Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR) har været kendt i Danmark siden starten af 1990’erne. Det
dækker over et princip for håndtering af regnvand, hvor de traditionelle lukkede rørsystemer suppleres med,
eller erstattes af, forskellige teknikker til lokal afledning af regnvand, såkaldte LAR-elementer. LAR-elementer
er primært baseret på forsinkelse og nedsivning.

Da byudviklingen i Vadum kommer til at blive placeret langs byens østlige kant, hvor der enkelte steder idag er
risiko for oversvømmelse, vil der blive behov for at håndtere det overfladevand, byudviklingen genererer.
Samtidig med at det rekreative område langs Gammelå skal anvendes til rekreation forventes, at området
samtidig vil kunne anvendes til håndtering af regnvand. Der kan i forbindelse med håndtering af regnvand blive
behov for terrænregulering de steder, hvor vandet samles på uhensigtsmæssige steder eller i forbindelse med, at
det ønskes at skabe en større afstand til grundvandsspejlet. Konkrete vurderinger vil blive foretaget i forbindelse
med lokalplanlægning.

Da der er ved at blive etableret separatkloakering i Vadum, er der behov for at etablere et bassin til
regnvandshåndtering i den østlige del af byen (tæt på Gammelå). Bassin vil blive placeret på kommunalt ejet
areal.

Alle bassiner med permanent vandspejl i og omkring Vadum skal indrettes, så de overholder retningslinjer fra
Aalborg Lufthavn/Flyvestation Aalborg i forbindelse med at risiko for fuglekollision skal minimeres.

I områder med en årlig oversvømmelsesrisiko på 5 % eller derover, som vist på kortet til højre, er det vigtigt
enten at undgå fremtidig bebyggelse eller i forbindelse med planlægning at indrette området, så oversvømmelse
kan undgås, eksempelvis ved at indrette områder til afledning af regnvand i form af en regnvandssø i et
rekreativt område.

Grønne/rekreative kvaliteter
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Beskyttet natur og vandløb samt skovrejsningsområder rundt om byen.

Byen er karakteriseret ved at være placeret let hævet over et generelt fladt landskab.

Der er mindre områder rundt om byen, som er registreret som beskyttet natur (naturbeskyttelseslovens § 3) i
form af eng, overdrev og søer, samt et par beskyttede vandløb, heriblandt Gammelå.

Vadum ligger desuden i udbredelsesområder for flere arter opført på EU-habitatdirektivets bilag IV. For disse arter
vurderer Aalborg Kommune, at kommuneplanområdet med meget stor sandsynlighed indgår som levested for
flere arter flagermus – både som rasteområde, ledelinje og fourageringsområde, samt spidssnudet frø og muligvis
stor vandsalamander.

Der påtænkes ikke at udvikle byen ind i den beskyttede natur, helt op til åbrinker eller i områder registreret som
fredskov. Samlet set vurderes, at kommuneplanen og kommuneplantillægget således ikke at medføre væsentlige
negative ændringer af Bilag IV-arternes levestedbetingelser.

Det nærmeste Natura 2000 område, Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal,
ligger ca. 3 km syd for kommuneplanområdet. I kraft af den betydelige afstand, vurderes kommuneplantillægget
hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter at kunne påvirke arter eller naturtyper i
udpegningsgrundlaget negativt inden for Natura 2000 området.

Byudviklingsplanen skal tilgodese byens og områdets grønne og rekreative kvaliteter. Det er derudover ønsket,
at byen på sigt skal få flere bynære rekreative områder. Det er et mål med byudviklingsplanen at sikre rekreative
grønne områder, med offentlig tilgængelighed, i tæt sammenhæng med bosætningsområderne.  Derfor
arbejdes/planlægges der for en videreudvikling af friluftslivet i byen, samt sikring af arealer til skovrejsning,
grønne rekreative kiler og forbundne rekreative stisystemer. 

Mødesteder og byfunktioner
Intentionen er at styrke det eksisterende handelsområde ved Ellehammersvej.

Der forventes at blive i alt bygget ca. 245 nye boliger (inkl. områder som pt. er ved at blive udviklet) de
kommende 12 år, som sandsynligvis vil være med til at skabe bedre basis for et bæredygtigt handelsliv i byen
samt styrke de eksisterende servicefunktioner i form af skole, daginstitutioner, fritidsaktiviteter mv.
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Der ønskes samtidig at give mulighed for at styrke området ved skolen/hallen, således området kan udvikles til
byens primære samlingssted i forhold til idræts- og kulturarrangementer foruden, at byens skole udgør et
væsentligt samlingssted. 

Støj

Støjkonsekvenszoner ved Vadum - henholdsvis fra trafik og fly.

Miljøstyrelsen har fastsat vejledende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj. De vejledende støjgrænser er
almindeligvis fastlagt ud fra undersøgelser af store befolkningsgruppers opfattelse af støjen. De vejledende
støjgrænser er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje". Ved nyudlæg af miljøfølsom
anvendelse (f.eks. boliger eller daginstitutioner) skal Miljøstyrelsens vejledende støjkrav være overholdt. Dette
kan eksempelvis ske ved etablering af en støjvold langs Thisted Landevej. Støjafskærmningen skal tilpasses til
landskabet.

På kortet overfor er vist støjkonsekvenszonen fra miljøgodkendelsen fra 1998. Byudviklingsområder til
boligformål er placeret nord for støjkonsekvenszonen.

Vurdering af ændringer i forhold til gældende planlægning
I redegørelsens afsnit om "Ændringer i forhold til gældende planlægning" er gennemgået de konkrete ændringer,
der er i kommuneplanens rammedel. I forhold til kommuneplanens retningslinjer vurderes, at der ikke er sket så
væsentlige ændringer, at det kan have en miljømæssig konsekvens. Herunder vurderes derfor de miljømæssige
konsekvenser af ændring af kommuneplanens rammedel. Vurderingen sker primært på baggrund af en
konfliktsøgning i kommunens kortinfo.
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Nummerering af de områder, hvor der sker væsentlige ændringer af rammerne.

Område A
Der foretages tilretning af en ramme til boligformål vest for Gammelå, som allerede findes i kommuneplanen
(dog hidtil som blandet bolig/erhverv). Det forventes, at Gammelå forlægges mod øst og samtidig gives et mere
slynget forløb. Derudover udlægges nyt område til boliger øst for Gammelå. Begge områder skal have en god
afstand til Gammelå, så der skabes en ny grøn kile langs åen.

Mindre dele af området er i kommuneplanen udpeget til at ligge i område med risiko for oversvømmelse. I
forbindelse med den mere detaljerede lokalplan for området skal det vurderes, om der skal ske terrænregulering
eller andet, så oversvømmelse undgås.

For at mindske risikoen for kollisioner mellem fugle og fly, har Trafik- og Boligstyrelsen fastsat bestemmelse
om, at flyvepladser med regelmæssig transport af passagerer og fragt skal holde øje med og forsøge at forhindre,
at der placeres anlæg, der kan tiltrække fugle. Derfor vil der i forbindelse med kommende lokalplanlægning
indledes en dialog med Forsvarets Bygningsstyrelse i forhold til, hvordan eventuelle foranstaltninger til afledning
af regnvand vil skulle indrettes.

Den nordøstlige del af området er beliggende i område med kirkebeskyttelseszone. Det vil i forbindelse
med lokalplanlægning blive vurderet, om der vil ske en væsentlig påvirkning af indkig til kirken. 

Som tidligere nævnt er den sydlige del af Vadum påvirket af trafikstøj fra Thisted Landevej. I forbindelse med
lokalplanlægning skal det derfor dokumenteres, at Miljøstyrelsens vejledende grænser for trafikstøj er overholdt.
Det vil sandsynligvis blive nødvendigt at etablere en form for støjafskærmning op mod Thisted Landevej.

Området placeres nord for flystøjkonsekvenszone. Konsekvenszone er fastlagt i forbindelse med den
miljøgodkendelse af lufthavnen, der blev udarbejdet i 1998.

En del af området ligger inden for kystnærhedszonen. Det vurderes, at bebyggelse i området ikke på nogen måde
vil kunne påvirke kysten visuelt.

Område B
Der er sket en tilretning af en ramme til boligformål, så denne bliver justeret lidt længere ud mod øst.

En del af området er i kommuneplanen udpeget til at ligge i område med risiko for oversvømmelse. I forbindelse
med den mere detaljerede lokalplan for området skal det vurderes, om der skal ske terrænregulering eller andet,
så oversvømmelse undgås.
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Området er, ligesom område A, beliggende i et område, hvor risiko for fuglekollision skal søges nedsat.

Området er beliggende i område med kirkebeskyttelseszone. Det vil i forbindelse med lokalplanlægning blive
vurderet, om der vil ske en væsentlig påvirkning af indkig til kirken.

Område C
Område C omfatter et område i den nordøstlige del af Vadum. Området vil afrunde byen mod den grønne kile
langs Gammelå på dette sted.

Inden for området ligger en bygning, som er registreret med middel bevaringsværdi. Det skal vurderes nærmere i
forbindelse med lokalplanlægning, om bygningen skal bevares.

Op til området ligger et område registreret som beskyttet natur (eng). Dette område må ikke ændre tilstand.

Området er, ligesom område A og B, beliggende i et område, hvor risiko for fuglekollision skal søges nedsat.

Området er beliggende i område med kirkebeskyttelseszone. Det vil i forbindelse med lokalplanlægning blive
vurderet, om der vil ske en væsentlig påvirkning af indkig til kirken.

Område D
Der er lavet mindre ændringer af rammeafgrænsningen ved Vester Halne. Disse ændringer vurderes ikke til
at kunne få væsentlig miljømæssig indvirkning.

Alternativer/0-alternativet
Miljørapporten skal beskrive og evaluere rimelige alternativer. Alternativerne ligger i alle de fravalg, der er
foretaget i processen med baggrund i rapportens fokusområder.

0-scenariet er at bevare retningslinjer, arealudpegninger og kommuneplanrammer som de var. Men da Vadum er
udpeget som en oplandsby med væsentligt byvækstpotentiale i kraft af byens beliggenhed og kvaliteter, vil der
dog være et ønske om fortsat at kunne udbygge byen. En løsning er derfor at sikre, at der kan ske en udvikling af
byen på den mest bæredygtige måde ved at omdanne noget af den eksisterende by og ved at udlægge arealer til
byudvikling de steder, hvor der er færrest interessekonflikter og uden der sker byspredning.

Byudvikling mod nord er fravalgt fordi der er stærke drikkevandsinteresser i området.

Byudvikling nord for Vester Halne er fravalgt, primært fordi området er udlagt til råstofinteresseområde, men
også fordi byudvikling på vestsiden af Rullebanen vil skabe trafiksikkerhedsmæssige udfordringer i forbindelse
med børns krydsning af vejen.

Byudvikling syd for Vester Halne er fravalgt af landskabsmæssige hensyn, men også for at bevare Vester Halne
som en selvstændig landsby. Desuden vil der være trafikstøj i den sydlige del af området. Byudvikling vil desuden
skabe trafikmæssige udfordringer i forbindelse med børns krydsning af Rullebanen.

Byudvikling mod syd er udelukket pga., at byen støder op til Flyvestation Aalborg/lufthavnen og Thisted
Landevej.

Afbødeforanstaltninger og overvågning
Generelt er miljøvurdering en proces, og der er under arbejdet med kommuneplantillægget og miljøvurderingen
sket en justering af kommuneplanen, så der opstår færrest mulige interessekonflikter.

Byudviklingsplanen for Vadum er udarbejdet som et kommuneplantillæg - en form for områderevision af
kommuneplanen - der skal angive fremtidsperspektiverne for byens udvikling de kommende 12 år.

Planen bevæger sig derfor på et overordnet visionært niveau, hvor det ikke giver mening at beskrive
afbødeforanstaltninger og overvågningsprogrammer.
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Byudviklingsplanen bliver fulgt op af mange konkrete planer og projekter. I processen med disse planer og
projekter vil arbejdet med de ovenfor nævnte fokusområder blive videreført.

Sammenfattende redegørelse 
Miljørapporten har været i offentlig høring sammen med planen. I forbindelse med den endelige godkendel-se af
planen er der lavet en sammenfattende redegørelse, jf. ”Lov om miljøvurdering af planer og program-mer og af
konkrete projekter (VVM)”:

Integrering af miljøhensyn i planen
Planen er udarbejdet på et overordnet niveau, og derfor er miljøhensyn også vurderet på et overordnet ni-veau
og ud fra en helhedsbetragtning for hele byen. I forbindelse med byudviklingsplanen er forsøgt at skabe mulighed
for at udvikle byen på en bæredygtig måde set i forhold til en lang række faktorer som placering af nye
arealudlæg, udnyttelse af eksisterende byområde til andre formål, trafikbetjening, klimafor-hold, grundvands- og
naturinteresser osv.

Behandling af udtalelser indkommet i offentlighedsfasen
Miljørapporten har medvirket til at afdække relevante miljøforhold i relation til forskellige planmæssige
bin-dinger i byen – eksempelvis klimaforhold, beskyttet natur, fredskov og grundvandsinteresser.

I forbindelse med offentlighedsfasen er der indkommet 7 bemærkninger, men ingen af disse bemærkninger
omhandler forhold i direkte relation til miljørapporten, og bemærkningerne har ikke givet anledning til
æn-dringer af kommuneplantillægget.

Valg af plan ud fra de behandlede alternativer
0-alternativet er ikke valgt, da Aalborg Kommune har stor interesse i at udnytte potentialet for en byvækst på
bæredygtige vilkår. I forbindelse med miljørapporten er vurderet forskellige alternative byudviklingsret-ninger
for Vadum. Den valgte løsning vurderes at være den løsning, der har mindst indvirkning på miljøet.

Overvågning af væsentlige miljøpåvirkninger af planen
Byudviklingsplanen er udarbejdet på et overordnet niveau, og derfor er der ikke planer om at iværksætte
afbødeforanstaltninger eller overvågningsprogrammer. Det vil eventuelt være muligt i forbindelse med
kommende konkret planlægning.
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K O M M U N E P L A N

 Planstrategi     Hovedstruktur     Retningslinier     Kommuneplanrammer     Planredegørelse     Bilag 

Byudviklingsplan for Vadum

Visionen for Vadum er, at byen skal være et godt sted at leve, arbejde og besøge. Vadum har et særligt potentiale
som bosætningsby på grund af byens placering tæt på mange arbejdspladser, muligheden for en tryg opvækst for
børn i en velfungerende by.

Byen mangler dog nærrekreative attraktive områder, hvorfor der er fokus på at få skabt et attraktivt grønt
område langs Gammelå. Byen rummer alle de mest nødvendige servicetilbud indenfor handel, fritid, kultur, skole,
børnepasning og ældrepleje.

Byudviklingsplanen skaber mulighed for en mærkbar tilvækst af borgere i Vadum. Dette giver mulighed for øget
handel og kan være med til at understøtte/udvikle den offentlige og private service i byen. Byudviklingsplanen
skaber en overordnet struktur for udvikling af byens østlige kant, som samtidig skal være med til at opgradere
den grønne forbindelse langs Gammelå og skabe mulighed for sammenhængende gåture i området.
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Identitet og sammenhæng

Vadums identitet hænger tæt sammen med Flyvestation Aalborg og Aalborg Lufthavn, som ligger
umiddelbart syd for byen. Byens identitet og attraktivitet ønskes styrket de kommende år ved at have fokus
på at udvikle byens centrale indkøbsgade - Ellehammersvej - samt tilføje nye bynære rekreative områder i
form af område mod langs Gammelå samt en grøn bykant mod sydvest.

Vadums overordnede strukturer

Vadums særlige placering lige nord for Thisted Landevej og Flyvestationen.

De særlige kvaliteter ved Vadum og Vester Halne skal bevares og udvikles.
Området omkring Ellehammersvej udgør byens primære handelsområde, hvilket i højere grad skal
understreges.
Byudvikling skal ske med respekt for den eksisterende landskabsstruktur samt indsigt til kirken i
Torpet.

Vadum er nok mest kendt som byen nord for Flyvestation Aalborg og Aalborg Lufthavn, hvilke også er de
største arbejdspladser i nærheden af byen. Området syd for Thisted Landevej rummer desuden øvelsesområde
for millitæret. 

Byens historie er tæt forbundet til 2. verdenskrig, efterkrigstiden og etableringen af flyvepladsen. Vadum by lå
oprindeligt, hvor flyvepladsen nu ligger, men denne by blev fjernet i forbindelse med etablering af flyvepladsen i
1940'erne. Den nuværende Vadum by hed oprindeligt Øster Halne.

Der har været station i byen fra 1897 til 1969. Stationens etablering betød en tilvækst i indbyggertal, som siden
stagnede. Den gamle stationsbygning findes ikke mere, og i det hele taget er det svært i dag at erkende, at byen
har haft en station. Der var også et trinbræt ved Vadum Kirke og ved Nørlang mod nordvest. I forbindelse med
velstandsstigningen skete der igen stigning i byens indbyggertal, fordi der var stor efterspørgsel på
parcelhusbebyggelse. Fra 1980'erne og fremefter er der bygget en del tæt/lav boligbebyggelse i den nordøstlige del
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af byen. Der er de senere år sket en vækst i boligbebyggelsen i den nordlige del af byen samt som huludfyldning i
den sydøstlige del (ved Rema 1000).

Byens udvikling set på historiske kort. Tidligere hed området omkring Vadum Øster Halne.

Vadum har over en årrække udviklet sig fra en lille stationsby til en bosætningsby med parcelhusområder, tæt/lav
boligbebyggelse og også enkelte byggerier med etagebebyggelse. Vest for byen ligger Vester Halne, som en mindre
landsby, som ligger på kanten mellem to niveauer i landskabet. 

Vadums udviklingstakt de senere år har ikke været lige så høj som flere andre af kommunens oplandsbyer med
vækstpotentiale. En af grundene til dette er muligvis, at byen mangler større attraktive rekreative områder i
umiddelbar nærhed af byen. Mange borgere foretrækker, at der er attraktive rekreative områder i nærheden af
bopælen. 
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Byens placering nord for Limfjorden. Tætheden til Aalborg gør byen til en attraktiv bosætningsmulighed.

Byens beliggenhed gør, at den er attraktiv at flytte til. Der er ikke langt til Aalborg/Nørresundbys mange
arbejdspladser og servicefunktioner. Men også beliggenheden tæt på Aabybro og Brønderslev kan have en
indvirkning på byens tiltrækningsevne samt evnen til at fastholde indbyggere. Desuden har byen i sig selv de
mest nødvendige dagligdags funktioner, som kan få et hverdagsliv til at fungere for de fleste aldergrupper.

Vadum ligger i et landskab, som engang har været havbund. Derfor er området også temmelig fladt. Der er dog
hævninger i havbunden, som vist på kort. Der er derfor ikke umiddelbart væsentlige udsigtskvaliteter, som skal
varetages i Vadum. Der er dog indsigtskile til kirken i Torpet, som skal overvejes i forbindelse med byudvikling.

Det er ikke nødvendigvis landskabet, der giver Vadum karakter og gør den attraktiv. Det er heller ikke
beliggenheden tæt på store rekreative arealer. Men byen kan noget alligevel og kan på sigt udvikles i en retning,
så der bliver større fokus på udvikling af nærrekreative områder.  

 

 

Det gode hverdagsliv
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Hverdagsliv og bykvalitet hænger tæt sammen. Vadum rummer en del af de byfunktioner, der er med til at
skabe et godt hverdagsliv for byens og oplandets borgere. Et godt hverdagsliv kræver medborgerskab og
lokale løsninger. Det gode hverdagsliv skabes ikke kun for borgerne, men i særdeleshed også af borgerne.
Byen har tradition for et aktivt fritidsliv, som dog i disse år lider lidt under at tilslutningen svigter. For at
give byens fritidsliv nyt liv vil det hjælpe at kunne fastholde og tiltrække børnefamilier til byen.

Styrke og udvikle Vadums funktioner

Vadums mødesteder koncentreres primært i centerområdet ved Ellehammersvej og ved skolen/hallen, hvor også Vadum Bypark ligger. Grønne områder udgør også vigtige

mødesteder. Disse behandles nærmere under afsnittet "Grønne og rekreative kvaliteter".

Dagligvare- og udvalgsvarehandlen skal udvikles indenfor centerområdet.
Hovedgaden for handel (Ellehammersvej) skal gives et mere grønt udtryk, og de mulige pladsdannelser
der er langs vejen bør forbedres og gøres mere indbydende. Det gælder primært parkeringsområder
foran dagligvarehandel.
Byens idræts-, fritids- og skoleområde i den vestlige del af byen skal løbende styrkes og
videreudvikles.
Området langs Gammelå skal på sigt blive et bynært rekreativt grønt område med mulighed for at
indrette lommer med forskellige aktiviteter for byens borgere.
Multifunktionelle byrum skal medvirke til at skabe nye mødesteder.
Byens servicefunktioner og foreningsliv skal understøttes ved at give mulighed for ny byudvikling.

Fælles for alle er, at vi er knyttet til den by vi bor i, som derfor er en vigtig ramme om vores liv. Byens kvalitet
har betydning for, hvordan hverdagslivet opfattes blandt byens borgere. En del af bykvaliteten udgøres af de
servicefunktioner der findes i byen.

Gode mødesteder i byen er med til sikre byens sammenhængskraft. Vadums fysiske rum danner rammen for det
levede liv og har indflydelse på byens sociale sammenhænge. 

Vadum er kendetegnet ved, at det ofte er ved byens handelsmuligheder, ved skolen/hallen og ved Vadum Bypark,
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at mennesker mødes. Der skal derfor være fokus på, at især disse områder i byen skal forbedres. 

Det er vigtigt at understøtte den koncentration af butikker, der allerede findes i byen for at opretholde og
udvikle et attraktivt by- og handelsmiljø, hvor dagligvarehandel, i tæt sammenhæng med eventuel ny
udvalgsvarehandel, giver en god synergieffekt. De butikker, der placeres i byen, skal være beliggende indenfor
centerområdet eller i området til pladskrævende varegrupper, som er beliggende i erhvervsområdet i den
sydvestlige del af byen.

Vadums borgere har gennem årene haft, og har fortsat, et stort engagement i at skabe gode idræts- og
fritidsmuligheder for byen. Det er fortsat et mål at udvikle området ved skolen/hallen/byparken til et
attraktivt samlingssted i byen. Området kan suppleres med andre fritidsaktiviteter, så det fortsat kan fungere
som et levende område i byen. Der er i forbindelse med denne byudviklingsplan givet mulighed for at udvikle et
spændende nyt legeområde til de yngste børn. For at understøtte de akiviteter, der i forvejen findes i byparken
placeres en legeplads til de yngste børn i dette område.

Den nye legeplads i Vadum Bypark er etableret i 2020  i et område, hvor der i forvejen er parkour-område og bålhytte.

Samtidig er der givet midler til forbedring af et område ved skolen, som skal fungere som et samlingssted for de
større børn - både i skoletiden og i fritiden.
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Skitsetegning af området ved skolen, hvor de større børn i Vadum og omegn får mulighed for at mødes. Eleverne har selv været med til at udvikle området.

Der skal desuden i de kommende år være fokus på at skabe et nyt rekreativt område langs Gammelå. Det er
målet, at dette område kan være til gavn for hele byen og give bedre mulighed for nærrekreative oplevelser
samtidig med, at området kan indrettes med mindre "lommer" til forskellige aktiviterer eller ophold. F.eks. kan
der indrettes små kroge med siddemulighed eller mindre legepladser mv. ligesom, der skal skabes flere passager
over åen.
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I det hele taget er det en god idé, at have fokus på at skabe multifunktionelle byrum, så der bliver mulighed for,
at mennesker kan mødes på tværs af alder og arbejdsrelationer. Mulighederne for at være fysisk aktiv i byens
rum og rekreative områder skal løbende forbedres.

Gode forbindelser mellem nærtliggende byers idræts- og fritidsfaciliteter og andre servicefunktioner vil danne
basis for synergi-effekt mellem byerne.

 

Udvikling og omdannelse

Byudviklingen skal foregå langs byens østlige kant. Dette skal ske under hensyntagen til landskab,
rekreative områder, forbindelser, klimatilpasning og de boliger der i forvejen måtte findes i området.
Centerområdet kan udvikles under hensyntagen til omkringliggende bebyggelse. Eksisterende
erhvervsområde kan udbygges på de arealer, der ikke er udnyttet endnu.

Udbygningsprincipper

Kortet viser de områder, der de kommende år kan udvikles med boliger og erhverv. Desuden kan der i centerområdet ske en byfortætning med respekt for konteksten. Med
hvide pile er vist de udviklingsretninger byen forventes at udvikle sig i på længere sigt.

Den primære byudvikling med boliger skal ske langs byens østlige kant.
Den allerede igangsatte byudvikling kan færdiggøres.
Byen skal kunne rumme blandede boligtyper, ejerforhold og funktioner.
Der skal eksperimenteres med ny boligbebyggelse, som er mindre arealkrævende end parcelhuse – evt.
med flere fællesfaciliteter.
Blandede boligtyper for at opnå en blandet befolkningssammensætning.
Der skal være det rette boligudbud til byens fremtidige befolkningssammensætning.
Nye boligområder skal indeholde attraktive fælles opholdsarealer, som kvantitativt lever op til
kommuneplanens retningslinjer. 
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Gode boliger spiller en vigtig rolle for det levede liv, og energirigtige boliger er en central del af et bæredygtigt
samfund.

Der er bygget knap 80 nye boliger i Vadum de seneste 12 år. Det forventes, at de områder der pt. er ved at blive
udbygget mod nord og ved Rema 1000 inden for kort tid vil være fuldt udbygget. Udover disse områder udlægges
derfor areal til ca. 165 nye boliger i byen. Det gøres fordi det forventes, at boligudbygningen vil puste nyt liv
i byens foreningsliv og servicefunktioner samt for samtidig at give bedre forudsætninger for et nyt rekreativt
område langs Gammelå.

Der er brug for både at bygge boliger til de mange seniorer, der måtte ønske at flytte fra deres parcelhus til noget
mindre, men også skabe mulighed for nye områder med boliger til børnefamilier. De områder der er mest centralt
placeret og tæt på byens handelsliv, samt kollektiv trafik, bør primært bebygges med boliger til seniorer.
Samtidig skal der dog også være opmærksomhed på ikke at skabe en meget opdelt by. Boligtyperne må gerne
blandes for at skabe en bedre fordeling af befolkningsgrupperne.

Ved at øge boligudbuddet med boliger til seniorer dannes basis for et generationsskifte i de parcelhusområder, der
idag beboes af 60+ generationen, og som måske har lyst til en nemmere og mindre bolig. Men Vadum skal også
kunne tiltrække nye børnefamilier og enlige, der sætter pris på et byliv i mindre skala. Borgere med forskellige
sociale, kulturelle og økonomiske baggrunde, der lever side om side, gør byen mere mangfoldig og socialt
bæredygtig.

Befolkningstallet i Vadum forventes at stige med ca. 20-30 personer pr. år, hvilket betyder, at der skal være
mulighed for en fortsat udbygning af byen. Men boligbehovet har ændret sig, så flere efterspørger mindre boliger.

Byudviklingen langs byens østlige kant

Gradvis udvikling af området langs byens østlige kant skal skabe mulighed for nye boligområder i Vadum. Området ses her fra øst.

Målet er at få skabt et nyt rekreativt område langs Gammelå.
Der kan ske en løbende udvikling af den østlige bykant i Vadum i overensstemmelse med den på kortet
viste struktur.
Terrænet stiger svagt fra syd mod nord. Det kan være nødvendigt med regulering af terræn for at
kunne aflede regnvand, men også for at undgå fremtidige udfordringer med stigende grundvandsstand
og kraftig nedbør.
Der skal skabes en naturlig overgang mellem den nye bebyggelse og det rekreative område langs
Gammelå.

Hovedstrukturen i området øst for Vadum er, at området langs åen skal forbedres som et grønt rekreativt
naturområde. Boligbebyggelse kan etableres langs det rekreative område og etableres som afrunding af byens
eksisterende østlige kant. Den nye bebyggelse skal kobles sammen med det rekreative område via nye
stiforbindelser, og inden for de nye boligområder skal sikres en landskabeligt harmonisk, flydende og grøn
overgang til det rekreative område.
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Inden de nye boligområder langs det rekreative område kan bebygges, skal der udarbejdes en eller flere
lokalplaner, som mere detaljeret regulerer, hvordan området kan udbygges.

Udviklingen af de udpegede områder til boligbebyggelse skal ved detailplanlægningen tage hensyn til landskabets
form, muligheder for attraktive rekreative områder, sammenhængende stiforbindelser og klimatilpasning.

Illustration af mulig fremtidig bebyggelsesform fra City in between.

Der bør eksperimenteres med boformer, der er mindre
arealkrævende end parcelhusbebyggelse, men som samtidig
kan opfylde mange af de fordele, der efterspørges ved
parcelhusbyggeri. Eventuelt kombineret med flere fælles
faciliteter, som kan være med til at øge fællesskabsfølelsen i
området.

Erhvervsudvikling

Erhvervsområdet i Vadum er placeret tæt på Thisted Landevej.

Erhvervsområdet nord for Thisted Landevej kan
videreudvikles og udbygges under hensyntagen til
miljøkrav, terræn og klimaforhold.
Ikke generende erhverv kan indpasses langs
Ellehammersvej i områder udpeget til blandet bolig
og erhverv samt centerformål.

Byens største arbejdsplads er Flyvestation Aalborg. Af industrier i byen findes bl.a. Color Print og Castus.

De ledige arealer i erhvervsområdet er infrastrukturmæssigt velbeliggende med let adgang til Thisted Landevej.

Samtidig er der også mulighed for at integrere mindre erhvervsvirksomheder langs
Ellehammersvej (rammeområde 5.1.D1 og 5.1.C1) f.eks. i form af private servicevirksomheder, kontor og
handel. Placeringen af denne type virksomheder i bymidten er med til at skabe byliv. Mange virksomheder
ønsker at være en del af byens liv, og miljømæssigt kan en lang række virksomheder i dag fint indpasses i
bymiljøet. Det kan endda være med til at give nyt liv til byen og optimere udnyttelsen af eksisterende
infrastruktur, forsyningsanlæg og servicetilbud.

 

Grønne og rekreative kvaliteter
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Vadum mangler nærrekreative områder, og målet er, at området langs Gammelå skal kunne tilbyde byens
borgere rekreative oplevelser i et område, som skal have en høj grad af naturpræg. Rundt om Vadum er
udpeget områder til skovrejsning, som også skal forbedre borgernes muligheder for naturoplevelser tæt på
byen. 

Kvaliteten af det rekreative område langs Gammelå kan forhøjes ved, at åens længde- og tværprofil ændres.
Håndtering af regnvand skal indarbejdes, så det kan bidrage positivt til det rekreative områdes
hovedformål, som rekreativt og natur-understøttende landskabsrum.

Grøn struktur i og omkring Vadum

Kortet viser den grønne struktur for Vadum. Det rekreative område langs Gammelå bliver de kommende år strukturgivende for byens udvikling mod øst.

Der skal skabes sammenhængende korridorer for flora og fauna, som samtidig kan give borgerne
mulighed for at bevæge sig mellem de grønne områder i et sammenhængende stinet.
Der ønskes et nyt rekreativt område langs Gammelå samtidig med, at Gammelå's længde- og
tværprofil skal ændres.
Der skal skabes gode forbindelser på tværs af og langs med Gammelå.
Det rekreative område langs åen skal være med til gøre de nye boligområder mod øst attraktive.
De eksisterende grønne områder i den vestlige del af Vadum bestående af området langs Rullebanen,
byparken og idrætsarealer skal opretholdes og løbende forbedres. Den vestlige grønne bykant skal
forlænges mod syd langs Rullebanen.
Vadum mangler nærrekreative områder, og skov vil kunne bidrage med en større variation i udbuddet
af rekreative oplevelser i det åbne og flade landskab omkring byen. Blandt andet derfor er udpeget
udpeget skovrejsningsområder omkring byen. 
Den biologiske mangfoldighed i de grønne områder skal løbende styrkes.

Side 52 af 103



Den vilde naturs mangfoldighed er trængt. En lang række vilde planter og dyr, der tidligere var almindelige, er i
dag i stærk tilbagegang. Derfor vil det give mening målrettet og kreativt at give mere plads til det vilde dyre- og
planteliv.

De rekreative områder omkring byen skal give borgerne i Vadum et fundament for et alsidigt og aktivt fritidsliv
og dermed et sundere liv. Grønne områder kan bruges til fysiske aktiviteter for borgerne, og kan medvirke til at
forebygge stress.

Vadum ligger i et fladt landskab med enkelte forhøjninger. Landskabet indbyder ikke til de store udsigtskvaliteter,
men indeholder i stedet andre muligheder, som bør understreges kraftigere. Landskabet mod syd er mere eller
mindre utilgængeligt pga. flyvestation og øvelsesområde, men hvis man vil bevæge sig lidt længere og har mod
på at passere Thisted Landevej, er der mulighed for at komme ned til Limfjorden ad eksisterende mindre veje.

Det rekreative område langs byens østlige kant skal i videst muligt omfang have naturpræg og
indeholde mindre "lommer" til aktivitet og ophold. Der er desuden mulighed for at håndtere regnvand i området.
Af hensyn til flysikkerhed skal regnvandsbassiner med synligt vandspejl maksimalt have et overfladeareal på
300 kvm. Åens længdeprofil skal ændres, så der kommer flere slyngninger, og tværprofil skal ændres, så brinke
bliver fladere. Åen får derved også mulighed for at skabe naturlige småslyngninger undervejs fra nord mod syd.

Det forventes, at klimaet ændres, hvilket vil betyde havvandsstigning, forhøjelse af grundvandsspejl, mere vand
i vandløb og øget nedbør. Der er derfor behov for, i højere grad end tidligere, at håndtere regnvand lokalt, så
oversvømmelser uhensigtsmæssige steder undgås. Håndtering af regnvand handler primært om forsinkelse og
nedsivning af regnvand. Det er ønsket, at forsinkelses- og nedsivningsbassiner samtidig kan indgå som et
rekreativt element i området langs åen. Det rekreative område langs åen skal realiseres i forbindelse med de nye
byudviklingsområder. 

Gammelå's længdeprofil er præget af, at åen for mange år siden er blevet udrettet. I
dag vil flere slyngning samt en ændret tværprofil kunne gøre området langs åen mere
attraktivt.

Det rekreative område langs Gammelå skal gøre det
muligt for byens borgere at bevæge sig
rundt i naturprægede omgivelser langs hele byens
østlige side. Samtidig skal det rekrative område
indeholde flere øst/vest-gående passager, som gør det
muligt at bevæge sig ud i det åbne land mod øst.

I den vestlige del af byen ved skolen, svømmehallen, hallen og byparken kan der placeres forskellige udendørs
fritidsaktiviteter som boldbaner, udendørs fitnessredskaber, basket- og volleybaner samt legeområder. Altsammen
aktiviteter som skal være med til at gøre området attraktivt for alle aldersgrupper i byen. Området langs
Rullebanen har mere præg af skov og læbælter.

Det har vist sig, at ture i skoven er den friluftsaktivitet, som flest borgere udøver. Samtidig bidrager skove til
biodiversitet, medvirker til reduktion af CO2-indhold i luften og udleder ikke kvælstof til atmosfæren. For at
skabe flere skovområder i nærheden af Vadum er udlagt der områder til skovrejsning rundt om byens 3 sider.
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Vadum Banesti er en vigtig rekreativ rute for byens borgere.

 

Vadum Banesti, som løber gennem byen i den nordlige del,
udgør en attraktiv rekreativ stiforbindelse og kan bruges til
både daglige ture med hunden, men også i forbindelse med den
lidt længere weekendtur.

 

Mobilitet

Forbindelser mellem bolig, fritidstilbud, rekreative arealer, uddannelsestilbud, indkøbsmuligheder
og arbejdspladser skal placeres, så gang og cykel foretrækkes på de korte distancer. Der skal være nem
tilgang til offentlig transport.

Bæredygtig mobilitet

Det sammenhængende stinet mellem boligområder, handelsområder, skole-, fritidsområder og
rekreative arealer skal sikres og udvikles i forbindelse med ny byudvikling.
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Der skal være gode og synlige forbindelser mellem den eksisterende by og det rekreative område ved
Gammelå samt langs med Gammelå.
Der skal være bynære rekreative områder, som appellerer til gå-, løbe-, cykel- og rideture.
Den kollektive trafik skal placeres, så flest i byen har så kort afstand til bussen som muligt under
hensyntagen til byens infrastruktur.
Gode forbindelser til busholdepladser samt en attraktiv indretning af disse, skal gøre det mere
attraktivt at vælge kollektiv trafik. Det skal være nemt at cykle eller gå til bussen og
handelsområder.
Der skal langs Rullebanen etableres en cykel-/gangsti, hvilket giver bedre mulighed for at bevæge sig i
nord-/sydgående retning i den vestlige del af byen.
I forbindelse med byudvikling mod øst skal Vadum Kirkevej gentænkes med stiforbindelse/fortov og
muligvis hastighedsdæmpende tiltag.

En kombination af de rekreative områders størrelse og kvalitet, afstanden til områderne, borgernes mobilitet og
områdets tilgængelighed er afgørende for, om borgerne bruger de rekreative områder. Jo større afstand des
mindre benyttes områderne. Samtidig vil man typisk gerne gå længere for at komme til et stort rekreativt
område af høj kvalitet. Hammer Bakker er eksempelvis et så stort og unikt landskab i Aalborg Kommune, at det
også tiltrækker besøgende fra Vadum.

Stiforbindelse langs hele Gammelå skal forbedre mulighederne for at opleve åen og det rekreative område langs med denne. Stien skal ikke nødvendigvis konsekvent forløbe
langs å-bredden, men skal gerne forløbe indenfor det rekreative område langs åen. Dette giver mulighed for en større variation af oplevelser, når man færdes på stien.

Udbygningen af byen med boliger vil stille krav om flere vej- og stiforbindelser. De rekreative stiforbindelser
skal være med til at binde byen sammen med nye rekreative områder og det åbne land. Der er planer om en ny
rekreativ stiforbindelse langs Gammelå, som skal kobles op på Vadum Banesti og de kommende boligområder
langs byens østlige kant.

Fra Vadum skal der fortsat være gode muligheder for at komme hurtigt til Aalborg eller nærtliggende større
byer med offentlig transport, på cykel eller i bil.

En god offentlig transport til og fra Vadum skal fastholdes. Den største del af pendlingen går fra Vadum til
Aalborg-området. Der er en del studerende, der pendler til Aalborg og ikke mindst mange borgere, der pendler til
arbejdspladser i Aalborg-området.
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Vadum har den gode egenskab, at den ikke er større end, at alle steder i byen ligger indenfor en overskuelig
afstand og samtidig er byens landskab ret fladt. Dette giver gode forudsætninger for at øge brug af cykel eller
gang til dagligdags ærinder.

Både internt i byen og som indfaldsveje udgør Ellehammersvej og Rullebanen fortsat de overordnede trafikveje.
Thisted Landevej syd for byen og Nørlangvej nord for byen udgør væsentlige indfaldsveje. Disse overordnede
veje bliver suppleret af en række fordelingsveje og interne boligveje.

Vadum Kirkevej set mod øst, hvor byskilt indikerer, at byen stopper, men hvor der langs vejen findes bebyggelse. Byen udvides i denne retning og det giver mulighed for at
rette op på udfordringer med hurtigkørende trafik på denne lige vejstrækning.

Langs Ellehammersvej er der for nyligt etableret indsnævringer med beplantning for at give vejen et grønnere
udtryk og samtidig sænke hastigheden.

Ellehammersvej hvor der langs vejen etableres indsnævringer med vejtræer. Både med det formål at sænke hastigheden og forbedre trafiksikkerheden, men også for at give
et grønt indtryk langs vejen.

Mange borgere har efterspurgt en stiforbindelse langs Rullebanen, fordi vejen føles meget utryg at færdes på pga
lastbiler og billister, der færdes med høj hastighed. Vejen er lang og lige og opfordrer dermed til høj fart. Samtidig
er det ikke oplagt at etablere trafikdæmpende foranstaltninger. Der er i 2020 etableret en kombineret
cykel-/gangsti langs del af Rullebanen.
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Rullebanen set mod nord fra hjørnet af Nervøsvej. I højre side etableres cykel-/gangsti op til Vadum Banesti. Længst væk ses høje træer, som markerer indgangen til Vadum
på dette sted.

Vadum har i hovedtræk et område til butiksformål samt et område til skole, hal og fritidsaktiviteter. For at byen
skal fungere er det vigtigt, at den trafikale adgang til disse områder er forholdsvis uproblematisk, både hvad angår
bus-, cykel- og biltrafik samt for gående.
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 Hovedstruktur  Retningslinier  Kommuneplanrammer  Bilag  Planredegørelse  Lokalplaner  Andre planer 

K O M M U N E P L A N

2.1.1 Egentlig byudvikling og byformål

 

Egentlig byudvikling kan kun planlægges i Aalborg og oplandsbyer med særlige vækstpotentialer.

I øvrige oplandsbyer og landsbyer skal udviklingen tilpasses byens struktur, identitet og størrelse.

Arealer til egentlig byudvikling skal inddrages i byzone. Udlæg til byformål skal ske i direkte tilknytning til
eksisterende by.

Planlægningen skal sikre sammenhængende byområder med klare grænser mellem by og land. Arealforbruget til
byformål skal begrænses mest muligt.

Ved udlæg af areal til byformål skal der tages hensyn til de nationale og særlige arealinteresser (særlig værdifulde
jordbrugs- og naturområder, uforstyrrede landskaber, kulturhistoriske miljøer, økologiske forbindelser,
grundvandsressourcer og graveområder, den regionale råstofplan og de statslige vandplaner). Områder med særlige
drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker skal så vidt muligt friholdes for byudvikling.
Desuden skal der tages hensyn til den eksisterende og planlagte overordnede infrastruktur.

Bemærkninger til retningslinien
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Oplandsbyer med særlige byvækstpotentialer

Øvrige oplandsbyer og landsbyer

Aalborg den attraktive storby

Oplandsbyer med særlige
vækstpotentialer
Frejlev, Svenstrup, Godthåb, Vadum,
Vestbjerg, Vodskov, Vester Hassing,
Klarup, Storvorde, Nibe og Hals er
oplandsbyer til Aalborg med særlige
byvækstpotentialer.

Øvrige oplandsbyer og landsbyer
Øvrige oplandsbyer og landsbyer har
frihed og fleksible rammer til at rumme
en lokal forankret udvikling tilpasset
byens struktur, identitet og størrelse.
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 Hovedstruktur  Retningslinier  Kommuneplanrammer  Bilag  Planredegørelse  Lokalplaner  Andre planer 

K O M M U N E P L A N

7.1.3 Øvrige bymidter samt bydels- og lokalcentre

 

Afgrænsningen af øvrige bymidter, bydelscentre og lokalcentre er vist på ovenstående kort.
I kommunens byer og bydele skal butikker som hovedregel placeres indenfor de afgrænsede områder til
butiksformål.
Maksimale butiksstørrelser og rammer for det maksimale bruttoetageareal til butiksformål (butiksareal) i
kommunens øvrige bymidter, bydelscentre og lokalcentre fremgår af nedenstående skema.

Bemærkninger til retningslinien

 

Betegnelse Bymidte,
Aflastningscenter,
Bydelscenter og

Lokalcenter

Max butiksstørrelse (m²)

 

Samlet
butiksareal

2008

(m²)

Maksimalt
butiksareal

 

(m²)Dagligvarer Udvalgsvarer

Ordforklaring:

Dagligvarer: Kolonial,
slagter, bager,tobak,
kiosk, m.m.

Udvalgsvarer: Tøj, sko,
sport, genbrug,
isenkram, reservedele til
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Bouet   3.500 1.000 11.085 12.870

Lindholm Bydelscenter 3.500 1.000 1.452 3.900

Løvvangen Bydelscenter 3.500 1.000 4.337 7.500

Nørre Uttrup Bydelscenter 3.500 1.000 3.780 9.000

Vestbyen Vest Bydelscenter 3.500 1.000 3.898 9.000

Ø-gadekvarteret Bydelscenter 3.500 1.000 2.976 5.300

Østre Havn Bydelscenter 2.000 250 0 2.500

Vejgård Bydelscenter 3.500 1.000 11.124 15.500

Hadsundvej Lokalcenter
1.200 500 1.069

3.000

Eternitten Bydelscenter 3.500 1.000 0 7.000

Grønlandskvarteret Bydelscenter 3.500 1.000 1.467 5.500

Grønlandskvarteret,
Danalien

Lokalcenter 1.000 500 1.000 2.500

Grønlandskvarteret,
Byplanvej

Lokalcenter 1.000 500 2.000 3.000

Gug Bydelscenter 3.500 1.000 2.444 6.000

Hobrovejskvarteret Bydelscenter 3.500 1.000 2.745 4.000

Hasseris Bydelscenter 3.500 1.000 4.394 8.500

Mølholm Bydelscenter 3.500 1.000 0 5.000

Skalborg Bakke Lokalcenter
1.000 500 1.500 3.000

Sofiendal,
Skelagervej

Lokalcenter 1.000 500 800 3.000

biler, blomster, bøger,
radio, galleri,
gaveartikler o.lign.
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Indkildevej Bydelscenter 3.500 1.000 5.706 8.500

Universitetsomr.
Føtex

Bydelscenter 3.500 1.000 3.600 4.500

Universitetsomr.
Einsteins Boulev.

Bydelscenter 3.500 1.000 545 5.000

Universitetsomr.
Fredrik Bajers Vej

Lokalcenter 1.200 500 0 3.000

Tornhøj Bydelscenter 3.500 1.000  2.976 8.000

Smedegård Bydelscenter 3.500 1.000 1.686  5.000

Stigsborg Bydelscenter 2.000 1.000 0 5.000

Nibe Bymidte 3.500 2.000 9.919 14.500

Svenstrup Bymidte 3.500 2.000  5.674 11.000

Godthåb Bymidte 3.000 1.000 0 3.000

Gistrup Bymidte 3.500 2.000 2.914 6.700

Klarup Bymidte 3.500 2.000 2.510 6.500

Storvorde, syd Bymidte 3.500 2.000 1.882 6.275

Storvorde, nord Lokalcenter 1.000 500 300 1.000

Kongerslev Bymidte 3.500 2.000 2.828 5.115

Hals Bymidte 3.500 2.000 6.155 10.735

Hou Bymidte 3.500 2.000 1.381 4.000

Ulsted Bymidte 3.500 2.000 2.284 4.500

Gandrup Bymidte 3.500 2.000 1.207  5.300
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Vester Hassing Bymidte 3.500 2.000 2.723  5.500

Vodskov Bymidte 3.500 2.000 6.918  11.000

Vadum Bymidte 3.500 2.000 2.275  4.500

Vestbjerg Bymidte 3.500 2.000 1.500 4.500

Frejlev Bymidte
3.500 1.000 1.475 4.500

Bydelene
Bydelscentrene og lokalcentrene indenfor det sammenhængende byområde skal
styrkes. Der ønskes et varieret butiksudbud til betjening af bydelene. Butikker skal
primært placeres inden for de afgrænsede centerområder for at styrke bydelscentrene.

Byerne udenfor Aalborg
I byer med afgrænset butiksområde styrkes centerområderne ved, at nyetablering af
butikker primært skal ske inden for disse afgrænsede områder. Disse byer skal også
betjene oplandet ved at have mulighed for et større udvalg og større butikker end de
øvrige oplandsbyer.

Byer med afgrænset centerområde: Nibe, Svenstrup, Gistrup, Klarup, Storvorde,
Kongerslev, Hals, Hou, Ulsted, Gandrup, Vester Hassing, Vodskov, Vadum, Vestbjerg og
Frejlev.

Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets
bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen,
hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen
medregnes (jf. Planlovens §5t, stk. 1). Ved beregning af bruttoetagearealet kan
fradrages arealer til personalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaciliteter og
personalepauserum, dog maksimalt i alt 200 m² (jf. Planlovens §5t, stk. 2).

Side 63 af 103



 Hovedstruktur  Retningslinier  Kommuneplanrammer  Bilag  Planredegørelse  Lokalplaner  Andre planer 

K O M M U N E P L A N

11.1.2 Grøn-blå Struktur

 

Indenfor Grøn-blå Struktur vist på ovenstående kort skal sammenhæng og tilgængelighed for dyre- og
planteliv samt for friluftslivet understøttes og forbedres.

Bemærkninger til retningslinien

Grøn-blå Struktur for Aalborg Kommune udgør en sammenhæng for
natur, miljø og friluftsliv.

For at skabe helhed mellem de forskellige temaer i kommuneplanen
for det åbne land er der udarbejdet en sammenhængende Grøn-blå
Struktur for Aalborg Kommune.

Aalborg Kommunes Grøn-blå Struktur skaber sammenhæng og
tilgængelighed i de grønne og blå kiler, bånd og forbindelser. I de
sårbare natur- og landskabsområder, herunder de økologiske
forbindelser, skal beskyttelse vægtes højt. Grøn-blå Struktur udgør den
grønne rygrad og indeholder de vigtigste landskaber og naturområder i

Kyø Dale
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Aalborg Kommune.

Grundlaget for Grøn-blå Struktur er et net af kiler, landskabsbånd og
forbindelser der kobler de overordnede landskabstræk, naturperlerne og
de karaktergivende naturområder i en sammenhængende struktur af
rekreative og økologiske forbindelser. Strukturen bygger på landskabets
karakter, de eksisterende naturområder og landskabskvaliteter, samt på
de potentialer, der på sigt kan komme i spil i målet om at skabe en
større økologisk sammenhæng og tilgængelighed i landskabet.

Grøn-blå Struktur bør friholdes for større tekniske anlæg (som fx
transformerstationer), der ikke har tilknytning til natur- og friluftsliv.

Den Grøn-blå Struktur følges bl.a. op af udpegninger af rekreative ruter
jf. retningslinie 11.2.6 og økologiske forbindelser 11.3.8.
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11.2.3 Øvrige landområder

 

I øvrige landområder jf. ovenstående kort, skal hensynet til jordbrug, natur og landskabsinteresser varetages i
balance mellem interesserne i det åbne land og byudviklingsinteresserne. I disse områder må planlægning og
administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden ikke forringe muligheden for at opfylde
naturkvaliteten for områdets naturtyper, fastlagt efter principperne i naturplanlægningssystemet.

Bemærkninger til retningslinien

Interesserne i øvrige landområder varetages så vidt muligt ud fra
princippet om flersidig anvendelse.

I konkrete tilfælde skal der ske en afvejning af benyttelses- og
beskyttelsesinteresserne. Interesserne skal så vidt muligt afbøjes mod
hinanden ud fra princippet om flersidig arealanvendelse. Hvor
interesserne ikke kan forenes, må der ske en prioritering ud fra en
samlet afvejning med hovedvægten på en bæredygtig udvikling.

Naturinteresserne knytter sig især til naturtyper som kildeområder,
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vandløb, moser, ferske enge, strandenge, overdrev og heder, til
kulturlandskaber og -elementer og til sikring af friluftslivets
aktivitetsmuligheder. De øvrige landområder rummer i dag en mosaik
af naturtyper og småbiotoper (levesteder) af varierende karakter. En
udvikling, der fremmer opretholdelse og pleje af vigtige naturtyper,
småbiotoper og de økologiske sammenhænge i landskabet, skal så vidt
muligt understøttes.

Se nærmere om naturplanlægningssystemet under retningslinje 11.3.1.

Enge ved Hals
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11.2.4 Skovrejsningsområder

 

På ovenstående kort er vist områder udpeget til skovrejsningsområder.
Inden for områder udpeget til bynær skovrejsning skal det sikres, at der ikke etableres anlæg og bebyggelse
eller inddrages arealer til formål, der kan forringe mulighederne for skovrejsning, eller som ikke er i
overensstemmelse med den fremtidige anvendelse til skov. Udpegningen er ikke til hindring for en fortsat
landbrugsdrift eller for etablering af vandforsyningsanlæg.

Bemærkninger til retningslinien
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Aalborg Kommune er underforsynet med skov. Det er målet, at det
eksisterende skovareal skal øges til 12% af kommunes areal.
Skovrejsningsområderne skal styrke sammenhæng og tilgængelighed
for friluftsliv og natur og som en vigtig del af Grøn-blå Struktur.

De udpegede skovrejsningsområder er de områder, hvor rejsning af ny
skov særligt fremmes. Udpegningen af skovrejsningsområder har
betydning for tilskud til privat skovrejsning og for den statslige
skovtilplantning. Tilplantningen er frivillig for lodsejere og går ikke
forud for landbrugsdrift. Det betyder, at der kan opføres ny bebyggelse
og etableres anlæg, der er nødvendig for en fortsat landbrugsdrift.

Borgerne kommer ofte i skoven og er den friluftsaktivitet som flest
borgere udøver. Skove medvirker til at give landskabet karakter, er den
naturtype, der har den største biodiversitet, medvirker til reduktion af
CO2- indhold i luften og udleder ikke kvælstof til atmosfæren.

Udpegningen af skovrejsningsområder i kommuneplanen er sket, dels
som større samlede skovområder og dels som mindre bynære områder.

De større samlede skovrejsningsområder er overvejende udlagt på
morænebakker for at fremhæve kontrasterne i landskabet.

Byrådet lægger vægt på, at skovrejsning i områder med særlige
drikkevandsinteresser er en varig sikring af rent drikkevand til
fremtidens borgere i Aalborg Kommune.

De mindre bynære skovrejsningsområder skal sikre byernes befolkning
gode muligheder for hverdagens rekreation og for naturoplevelser. De
mindre bynære skovplantninger kan integreres i nye byområder.

Byrådet anbefaler, at der skabes god adgang til de nye skove, og at der
søges sammenhæng med det rekreative stinet. Skovene skal være åbne
og uden hegning, der hindrer den frie færdsel for dyr såvel som for
mennesker. Ved planlægningen af ny kommunal skov skal der sikres
lysninger i form af en passende afstand til eksisterende og planlagt
bebyggelse, friholdelse af bevaringsværdige kulturspor, udsigtskiler o.l.

Samlet skovområde
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11.2.6 Rekreative ruter

 

Planlægning og lovadministration skal opfylde målet om at sikre og forbedre de rekreative færdselsmuligheder
for offentligheden i et sammenhængende rekreativt stinet og må ikke føre til dispositioner, der hindrer, at
disse ruter kan etableres og opretholdes.

Bemærkninger til retningslinien
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De rekreative færdselsmuligheder for offentligheden i det åbne land
skal forbedres. Nærrekreative hverdagsoplevelser og tilgængelighed til
større sammenhængende landskaber og naturoplevelser skal tilgodese
nutidens og fremtidens behov for motion og rekreation for alle
aldersgrupper og på alle niveauer. Særligt i kystzonen, i de særlige
værdifulde naturområder og i Grøn-blå Struktur er det vigtigt at sikre
og forbedre adgangsmulighederne. De rekreative ruter skal have
sammenhæng med det overordnede stinet i regionen.

De rekreative ruter indeholder de eksisterende regionale cykel- og
vandreruter samt det overordnede eksisterende og fremtidige
rekreative stinet. Det overordnede rekreative stinet, kan i den lokale
planlægning suppleres af sekundære stier.

Cykelstier, der ikke har et rekreativt formål, er vist i retningslinie
13.2 om infrastruktur og omfattet af Trafik- og Miljøhandlingsplanen.

Uudnyttede og eksisterende adgangsmuligheder fra byerne og til det
åbne land skal sikres, og bedre forbindelser i et sammenhængende
rekreativt stinet skal skabes.

I forbindelse med naturplaner, grønne udviklingsplaner, golfbaner o.l.
skal en flersidig anvendelse tilgodeses, så der også kan etableres gå-,
løbe- og rideruter, der har en sammenhæng med det planlagte eller
eksisterende stinet, og som kan bruges af offentligheden.

Naturbeskyttelseslovens §§ 22-27 regulerer rettighederne for
offentlighedens færdsel i det åbne land nærmere og sikrer at
eksisterende mark- og biveje, der benyttes som rekreative stier,
bevares.

Cykelsti
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5.1.B1 Søndermarken m.fl.

 

Mål

Området omfatter Vadums centrale boligkvarterer med hovedsagelig parcelhusbebyggelse.
Målet er at fastholde den åbne og grønne haveby-karakter, hvorfor der ikke kan forventes
tilladelse til at indplacere dobbelthuse eller tæt-lav/etage boligbebyggelse i området.

Anvendelse

Hovedanvendelsen er boligformål. Samtidig kan der placeres mindre miljøvenlige
erhvervsvirksomheder eller lignende i området. De alternative anvendelser forudsætter dog,
at de miljømæssige gener for områdets boliger er minimale.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre
funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der
gennemføres lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening,
miljøforhold mv. - samt ikke mindst at berørte parter høres.

Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav.
Max. 40 for øvrig
bebyggelse.

Etager: Max. 2.

Højde: Max. 8,5 m.

Fælles udendørs
opholdsarealer: Se
retningslinje 6.1.2.  

Miljø
Miljøklasse 1-2, se
Bilag A.

Vejledende
grænseværdier for støj
fra erhverv, se
retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj
fra trafik, se
retningslinje 13.3.
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Trafik - Veje og stier

Langs Nervøsvej, Pallisdam, Søndermarken og Vester Halne Vej skal der så vidt muligt
opretholdes eller plantes nye allétræer. Dette skal gøres for at give disse gennemgående
vejstrækninger en særlig markering og samtidig bringe mere grønt ind i bybilledet.

Stiforbindelsen "Vadum Banesti" løber gennem rammeområdets nordlige del. Ved
krydsningen af Ellehammersvej flyder stiforbindelsen ud, og det er svært at orientere sig
om stiens forløb. Dette bør forbedres i forbindelse med byudviklingsprojekter.

Arkitektur -
Byrum og
landskab
Bevaringsværdige
bygninger, se 
retningslinje 5.2.3.

Trafik - Veje og
stier
Stiforbindelser skal
sikres, som vist i
princippet på
Illustrationsplanen og i
retningslinje 11.2.6.

Parkering i
overensstemmelse med
Bilag F.
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5.1.B2 Ulrik Birchs Vej m.fl.

 

Mål

Områdets hovedanvendelse er boliger. Rammeområdet er fuldt udbygget, og i løbet af
1990'erne er der bygget tæt-lav boligbebyggelse i en stor del af den vestlige del af
rammeområdet (Ulrik Birchs Vej).

Det nordligste område (anlagt som fælles opholdsareal til de tæt-lave boliger på Ulrik
Birchs Vej) må ikke bebygges, da arealet ligger inden for kildepladszonen til Vadum
Vandværk.

Anvendelse

Hovedanvendelsen er boligformål. Samtidig kan der placeres mindre miljøvenlige
erhvervsvirksomheder eller lignende i området. De alternative anvendelser forudsætter dog,
at de miljømæssige gener for områdets boliger er minimale.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre

Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-
lav/etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Grundvandsbeskyttelse

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav.
Max. 40 for
tæt-lav/etage.

Etager: Max. 2.

Højde: Max. 8,5 m.

Fælles udendørs
opholdsarealer: Se
retningslinje 6.1.2.  

Miljø
Miljøklasse 1-2, se
Bilag A.

Vejledende
grænseværdier for støj
fra erhverv, se
retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj
fra trafik, se
retningslinje 13.3.

Ingen
grundvandstruende
aktiviteter.
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funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der
gennemføres lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening,
miljøforhold mv. - samt ikke mindst, at berørte parter høres.

Trafik - Veje og stier

Langs Ellehammersvej og Nervøsvej skal der så vidt muligt opretholdes eller plantes nye
allétræer. Dette skal gøres for give disse gennemgående vejstrækninger en særlig markering
og samtidig bringe mere grønt ind i bybilledet.

Stiforbindelsen "Vadum Banesti" løber gennem rammeområdets sydlige del. Ved Nervøsvej
og ved krydsningen af Ellehammersvej flyder stiforbindelsen ud, og det er svært at
orientere sig om stiens forløb. Dette bør forbedres i forbindelse med byudviklingsprojekter.

Arkitektur -
Byrum og
landskab
Bevaringsværdige
bygninger, se
retningslinje 5.2.3.

Trafik - Veje og
stier
Stiforbindelser skal
sikres, som vist  i
princippet på
illustrationsplanen og i
retningslinje 11.2.6.

Parkering i
overensstemmelse med
Bilag F.
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5.1.B3 Den østlige del af Vadum

 

Mål

Området omfatter Vadums østlige kvarterer. I forbindelse med lokalplanlægning skal det
vurderes, hvordan den nye bebyggelse påvirker indsigten til Vadum Kirke.

Anvendelse

Hovedanvendelsen er boligformål. Der vil også kunne placeres mindre miljøvenlige
erhvervsvirksomheder eller lignende i området. De alternative anvendelser forudsætter dog,
at de miljømæssige gener for områdets boliger er minimale.

Forud for placering af institutioner med mere end 10 beboere og 4 ansatte samt andre
funktioner, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der
gennemføres lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening,
miljøforhold mv. - samt ikke mindst at berørte parter høres.

Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-
lav/etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg 

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav.
Max. 40 for tæt-lav og
etage.
Max. 40 for øvrig
bebyggelse.

Etager: Max. 2.

Højde: Max. 8,5 m.

Fælles udendørs
opholdsarealer: Se
retningslinje 6.1.2.  

 

Miljø
Miljøklasse 1-2, se
Bilag A.

Vejledende
grænseværdier for støj
fra erhverv, se
retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj
fra trafik, se
retningslinje 13.3.

Ingen
grundvandstruende
aktiviteter.
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Arkitektur - Byrum og landskab

Områder med ny bebyggelse skal landskabsmæssigt spille godt sammen med det rekreative
område langs Gammelå.

Trafik - Veje og stier

I forbindelse med udvikling af området umiddelbart syd for Vadum Banesti skal det vurderes,
om der kan skabes en fremtidig vejadgang for området umiddelbart nord for Vadum Banesti.

Stiforbindelsen "Vadum Banesti" løber gennem området og skal fortsat fungere som en
vigtig stiforbindelse med rekreativ potentiale. Ved Nervøsvej og ved krydsningen af
Ellehammersvej flyder stiforbindelsen ud, og det er svært at orientere sig om stiens forløb.
Dette bør forbedres i forbindelse med byudviklingsprojekter.

Fra de nye boligområder skal der være gode forbindelse til det rekreative område langs
Gammelå.

Teknisk forsyning

For at sikre tilfredsstillende kloakering samt klimasikring, kan det blive nødvendigt at
terrænregulere i området.

Arkitektur -
Byrum og
landskab
Bevaringsværdige
bygninger, se
retningslinje 5.2.3.

Trafik - Veje og
stier
Stiforbindelser skal
sikres, som vist  i
princippet på
illustrationsplanen og i
retningslinje 11.2.6.

Parkering i
overensstemmelse
med Bilag F.

Zoneforhold
Landzone skal
overføres til byzone.
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5.1.B4 Nervøsvej m.fl.

 

Mål

På grund af områdets centrale placering i byen er fortætning af bebyggelsen en mulighed. I
den sydøstlige del af området, hvor der i dag er parcelhuse, kan der opføres
tæt/lav boligbebyggelse eller etagehuse. Forudsætningen herfor er, at bebyggelsen kan
indpasses hensigtsmæssigt i forhold til omgivelserne, og at der udarbejdes en
bebyggelsesplan af høj kvalitet med stor vægt på arkitektur og fællesarealernes
udformning.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boliger. Alternative anvendelser forudsætter, at den
miljømæssige gene for de omkringliggende boliger er minimal.

Trafik - Veje og stier

Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-
lav/etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav.
Max. 40 tæt-lav.
Max. 60 for etage og
øvrig bebyggelse.

Etager:
Åben-lav og tæt-lav
max. 2.
Etage og øvrig
bebyggelse max. 3.

Højde:
Åben-lav og tæt-lav
max. 8,5 m.
Etage og øvrig
bebyggelse max. 11
m.

Fælles udendørs
opholdsarealer: Se
retningslinje 6.1.2.  

Miljø
Miljøklasse 1-2, se
Bilag A.

Vejledende
grænseværdier for støj
fra erhverv, se
retningslinje 4.1.3

Grænseværdier for støj
fra trafik, se
retningslinje 13.3.
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Stiforbindelsen "Vadum Banesti" løber langs den nordlige kant af området og skal fortsat
fungere som en vigtig stiforbindelse med rekreativ potentiale. Ved Nervøsvej og ved
krydsningen af Ellehammersvej flyder stiforbindelsen ud, og det er svært at orientere sig
om stiens forløb. Dette bør forbedres i forbindelse med byudviklingsprojekter.

Arkitektur -
Byrum og
landskab
Bevaringsværdige
bygninger, se
retningslinje 5.2.3.

Trafik - Veje og
stier
Stiforbindelser skal
sikres, som vist  i
princippet på
illustrationsplanen og i
retningslinje 11.2.6.

Parkering i
overensstemmelse med
Bilag F.
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5.1.B5 Kaj Birksteds Vej

 

Mål

Målet er at skabe rammerne for en fortsat udbygning med attraktive boliger.

Der lægges vægt på visuel og rekreativ sammenhæng mellem landskabet og den
bagvedliggende by.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boliger. Alternative anvendelser forudsætter, at den
miljømæssige gene for de omkringliggende boliger er minimal.

Arkitektur - Byrum og landskab

Den nye bebyggelse danner en ny bykant mod nord. Den nye bykant skal afsluttes med en
overgang af beplantning, så der dannes en grøn forbindelse mellem det byggede og åbne

Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-
lav/etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav.
Max. 40 tæt-lav.
Max. 60 for etage.
Max. 40 for øvrig
bebyggelse.

Etager: Max. 2

Højde: Max. 8,5 m

Fælles udendørs
opholdsarealer: Se
retningslinje 6.1.2.  

 

Miljø
Miljøklasse 1-2, se
Bilag A.

Vejledende
grænseværdier for støj
fra erhverv, se
retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj
fra trafik, se
retningslinje 13.3.
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land.

Trafik - Veje og stier

Stiforbindelsen "Vadum Banesti" løber gennem området og skal fortsat fungere som en
vigtig stiforbindelse med rekreativ potentiale. Ved Nervøsvej og ved krydsningen af
Ellehammersvej flyder stiforbindelsen ud, og det er svært at orientere sig om stiens forløb.
Dette bør forbedres i forbindelse med byudviklingsprojekter.

Arkitektur -
Byrum og
landskab
Afskærmende
beplantningsbælte
mod åben land.

Ingen udendørs oplag

Trafik - Veje og
stier
Stiforbindelser skal
sikres, som vist  i
princippet på
illustrationsplanen og i
retningslinje 11.2.6.

Parkering i
overensstemmelse med
Bilag F.
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K O M M U N E P L A N

5.1.B6 Vadum Kirkevej

 

Mål

Målet er at skabe rammerne for en udbygning af byen, så der kan skabes
et attraktivt boligområde.

Anvendelse

Områdets hovedanvendelse er boliger. Alternative anvendelser forudsætter, at den
miljømæssige gene for de omkringliggende boliger er minimal.

Byggemuligheder

Området skal udbygges med respekt for den eksisterende bebyggelse i området.

Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-
lav/etage)
Klinikker
Kontorer
Service
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav.
Max. 40 for tæt-lav og
etage
Max. 40 for øvrig
bebyggelse.

Etager: Max. 2

Højde: Max. 8,5 m

Fælles udendørs
opholdsarealer: Se
retningslinje 6.1.2.  

 

Miljø
Miljøklasse 1-2, se
Bilag A.

Vejledende
grænseværdier for støj
fra erhverv, se
retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj
fra biltrafik og fly, se
retningslinje 13.3.
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Arkitektur - Byrum og landskab

Den nye bebyggelse danner en ny bykant mod sydøst, og derfor vil overgangen mellem by
og land være et oplagt emne i forbindelse med kommende lokalplanlægning. Området vil
mod vest støde op til det rekreative område langs åen. Udformning af overgang mellem
bebygget område og rekreativt område vil blive reguleret i forbindelsem med
den kommende lokalplan.

 

Trafik - Veje og stier

Gennem området løber dels Vadum Kirkevej og Torpet Kærvej. Vadum Kirkevej er udpeget
som en rekreativ forbindelse. Det er vigtigt at skabe gode stiforbindelser mellem
rammeområdet og det nye rekreative område langs åen samt videre til resten af byen mod
vest.

Langs Vadum Kirkevej skal der så vidt muligt opretholdes eller plantes allétræer.

Arkitektur -
Byrum og
landskab
Bevaringsværdige
bygninger, se
retningslinje 5.2.3.

Der skal ske
en regulering af,
hvordan overgangen
mellem by og land/det
rekreative område skal
udformes i forbindelse
med kommende
lokalplanlægning.

Trafik - Veje og
stier
Stiforbindelser skal
sikres, som vist  i
princippet på
illustrationsplanen og i
retningslinje 11.2.6.

Parkering i
overensstemmelse med
Bilag F.

Zoneforhold
Landzone skal
overføres til byzone.
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K O M M U N E P L A N
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5.1.C1 Ellehammersvej nord

 

Mål

Rammeområdet omfatter den centrale del af byen, hvor forskellige servicefunktioner kan
placeres, såsom dagligvarebutikker.

Der lægges vægt på at bebyggelsens fremtoning, samt indretning af udearealerne, medvirker
til at gøre området til et indbydende og attraktivt omdrejningspunkt for byen. Der kan
hentes inspiration i vejledningen Brug byen.

Langs Ellehammersvej og Nervøsvej skal der opretholdes eller plantes nye allétræer. Dette
skal gøres for at give disse gennemgående vejstrækninger en særlig markering, forbedre
trafiksikkerheden og samtidig bringe mere grønt ind i bybilledet.

Anvendelse

Butikker må kun placeres indenfor den afgrænsede bymidte, som er sammenfaldende med
afgrænsningen af denne kommuneplanramme.

Derudover er der mulighed for en bred palette af anvendelser i området, sålænge det
miljømæssigt kan indpasses.

Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-
lav/etage)
Butikker
Hotel/restaurant
Klinikker (ikke
dyreklinik)
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

Bruttoetageareal: Max.
3.500 m² pr.
dagligvarebutik og
max. 2.000 m² pr.
udvalgsvarebutik Se
uddybende vilkår i
retningslinie 7.1.3

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav.
Max. 40 for tæt-lav.
Max. 70 for etage.
Max. 70 for øvrig
bebyggelse.

Etager:
Max. 2 for åben-lav og
tæt-lav.
Max. 3 for etage og
øvrig bebyggelse.

Højde:
Max. 8,5 m for
åben-lav.
Max. 11 m for øvrig
bebyggelse.

Fælles udendørs
opholdsarealer: Se
retningslinje 6.1.2.  

Miljø
Miljøklasse 1-3, se
Bilag A.
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Arkitektur - Byrum og landskab

Hvor butikker er trukket tilbage fra Ellehammersvej er der opstået små pladsdannelser, som typisk anvendes til parkering. Pladserne kunne
indrettes mere indbydende, med et mere bymæssigt udtryk.

Efter Rema1000 er flyttet til den sydlige del af byen er der opstået et "forladt" udtryk mellem Rema1000's tidligere bygning og byens store
genbrugsbutik. Området kunne med fordel få et løft. Vadum Banesti løber henover området, og denne stiforbindelse bør tydeliggøres.

Den bymæssige fortætning omkring Ellehammersvej mellem Mejerivej og Vadum Banesti,
hvor bygningerne er placeret i vejskel, er meget markant og ønskes fastholdt.

Nybyggeri samt om- og tilbygninger skal tilpasses den oprindelige bebyggelsestradition
kendetegnet ved velproportionerede små og mellemstore huse.

Trafik - Veje og stier

Trafiksikkerheden på Ellehammersvej er i 2019-2020 søgt forbedret ved at etablere
indsnævringer med beplantning.

Stiforbindelsen "Vadum Banesti" løber gennem rammeområdet. På strækningen på
Nervøsvej og ved krydsningen af Ellehammersvej flyder stiforbindelsen ud, og det er svært
at orientere sig om stiens forløb. Dette bør forbedres i forbindelse med
byudviklingsprojekter.

Vejledende
grænseværdier for støj
fra erhverv, se
retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj
fra trafik, se
retningslinje 13.3.

 
Arkitektur -
Byrum og
landskab
Bevaringsværdige
bygninger, se
retningslinje 5.2.3.

Trafik - Veje og
stier
Stiforbindelser skal
sikres, som vist i
princippet på
Illustrationsplanen og i
retningslinje 11.2.6.

Parkering i
overensstemmelse med
Bilag F.
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5.1.D1 Ellehammersvej syd

 

Mål

Rammeområdet omfatter den sydlige del af Ellehammersvej samt del af område op mod
Thisted Landevej. I området kan forskellige funktioner placeres, såsom mindre
erhvervsvirksomheder og servicefunktioner, som ikke kan indpasses i centerområder
5.1.C1.

Der lægges vægt på at bebyggelsens fremtoning, samt indretning af udearealerne, medvirker
til at gøre området til et indbydende og attraktivt omdrejningspunkt for byen. Der kan
hentes inspiration i vejledningen Brug byen.

Langs Ellehammersvej skal der opretholdes eller plantes nye allétræer. Dette skal gøres for
at give denne gennemgående vejstrækning en særlig markering, forbedre
trafiksikkerheden og samtidig bringe mere grønt ind i bybilledet.

Anvendelse

Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-
lav/etage)
Enkeltstående
butikker*
Mindre butikker til
salg af egne
produkter**
Restaurant o.l.*
Hotel o.l. (max. 150
værelser)*
Klinikker mv.*
Kontorer*
Service*
Benzinsalg***
Trykkerier
Kulturelle formål*
Fritidsanlæg
Undervisning*
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.*

* Kun med facade mod
Ellehammersvej.

Bruttoetageareal ved
enkeltstående butikker:
Max. 1.000 m² pr.
dagligvarebutik og
max. 250 m² pr.
udvalgsvarebutik

Se uddybende vilkår i
retningslinie 7.1.5

¤¤ Bruttoetageareal:
Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i
retningslinie 7.1.6

¤¤¤ Evt. inkl.
butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max.
250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i
retningslinie 7.1.7

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30 for åben-lav.
Max. 40 for tæt/lav.
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Forskellige publikumsrettede funktioner skal i så stor udstrækning som muligt have facade
mod Ellehammersvej, for at understøtte vejens funktion som langstrakt centrum i byen.

Max. 50 for etage og
øvrig bebyggelse.

Etager: Max. 2.

Højde: Max. 8,5 m og
max. 9,5 m for etage.

Fælles udendørs
opholdsarealer: Se
retningslinje 6.1.2.  

Miljø
Miljøklasse 1-2, se
Bilag A.

Vejledende
grænseværdier for støj
fra erhverv, se
retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj
fra trafik, se
retningslinje 13.3.

Flystøj, se
retningslinje 13.3.

 
Arkitektur -
Byrum og
landskab
Bevaringsværdige
bygninger, se
retningslinje 5.2.3.

Trafik - Veje og
stier
Stiforbindelser skal
sikres, som vist i
princippet på
Illustrationsplanen og i
retningslinje 11.2.6.

Parkering i
overensstemmelse
med Bilag F.
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K O M M U N E P L A N

5.1.H1 Charles Lindberghs Vej

 

Mål

Målet er at skabe et velfungerende erhvervsområde, der udnytter den gode beliggenhed ved
Thisted Landevej.

Der skal lægges vægt på, at bebyggelse langs Thisted Landevej, Holtebakkevej og Vester
Halne Vej får en høj arkitektonisk standard, se f.eks. vejledningen "Din virksomhed - byens
ansigt".

Erhvervsområdet skal indrettes, så der ikke opstår miljøgener i forhold til boligområderne
mod nord og øst (rammeområde 5.1.B1). Mod øst skal der etableres beplantningsbælte
langs boligområdet.

Trafik - Veje og stier

Langs Rullebanen og Vester Halne Vej skal der så vidt muligt opretholdes eller plantes
allétræer.

Anvendelse
Butikker til særlig
pladskrævende
varegrupper*
Dyreklinikker mv.
Kontorer ¤
Service ¤
Benzinsalg**
Trykkerier
Fritidsanlæg ¤¤
Undervisning ¤¤
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri

* Bruttoetageareal:
Max. 10.000 m² pr.
butik
Se uddybende vilkår i
retningslinie 7.1.4

** Evt. inkl.
butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max.
250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i
retningslinie 7.1.7

¤ Kontorer og service
kun i tilknytning til en
virksomhed.

¤¤ Kun Fritidsanlæg
og Undervisning som
naturligt kan indpasses
i erhvervsområdet (fx
værkstedsaktiviteter).

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 50.

Etager: Max. 3.
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* Miljømæssigt
nødvendige tekniske
anlæg er undtaget.

Miljø
Miljøklasse 1-4, se
Bilag A.

Vejledende
grænseværdier for støj
fra erhverv,  se
retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj
fra biltrafik og fly, se
retningslinje 13.3.

 
Arkitektur -
Byrum og
landskab
Bevaringsværdige
bygninger, se
retningslinje 5.2.3.

Trafik - Veje og
stier
Parkering i
overensstemmelse
med Bilag F.
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K O M M U N E P L A N

5.1.O1 Skole og idrætsanlæg

 

Mål

Områdets primære brug er skole- og idrætsformål med mulighed for at indplacere andre
funktioner af almennyttig karakter.

Forarealer, opholdsarealer, P-pladser mv. skal fremstå grønne. Idrætsbanerne skal
afskærmes af beplantningsbælter.

Trafik - Veje og stier

Langs Rullebanen og Vester Halne Vej skal der så vidt muligt opretholdes eller plantes
allétræer.

Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

Byggemuligheder
Etager: Max. 3.

Højde: Max. 11 m.

Idrætshaller o.l. dog
max. 15 m.

Miljø
Miljøklasse 1-3, se
Bilag A.

Vejledende
grænseværdier for støj
fra erhverv, se
retningslinje 4.1.3.
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Arkitektur -
Byrum og
landskab
Bevaringsværdige
bygninger, se
retningslinje 5.2.3.

Trafik - Veje og
stier
Stiforbindelser skal
sikres, som vist i
princippet på
Illustrationsplanen og i
retningslinje 11.2.6.

Parkering i
overensstemmelse
med Bilag F.
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K O M M U N E P L A N

5.1.O2 Kirke

 

Mål

Områdets primære brug er til kirkeformål og tilhørende aktiviteter.

Forarealer, opholdsarealer, P-pladser mv. skal fremstå grønne. Udendørs aktivitetsarealer
skal skærmes med beplantning.

Trafik - Veje og stier

Langs Ellehammersvej og Vadum Kirkevej skal der så vidt muligt opretholdes eller plantes
allétræer.

Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsanlæg
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 30.

Etager: Max. 2.

Højde: Max. 11 m.

Miljø
Miljøklasse 1-2, se
Bilag A.

Vejledende
grænseværdier for støj
fra erhverv, se
retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj
fra trafik, se
retningslinje 13.3.
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Trafik - Veje og
stier
Stiforbindelser skal
sikres, som vist i
princippet på
Illustrationsplanen og i
retningslinje 11.2.6.

Parkering i
overensstemmelse
med Bilag F.
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K O M M U N E P L A N

5.1.R1 Langs Rullebanen

 

Mål

Målet er at fastholde området som et synligt landskabstræk, der skaber en kant mellem by
og land, og fungerer som bynært frilufts- og naturområde.

Miljø

Der lægges vægt på at skabe rammer for dyre- og planteliv.

Arkitektur - Byrum og landskab

Det er hensigten, at området skal danne en markant grøn, læskabende bykant mod det åbne
land. Der kan i mindre grad etableres anlæg der understøtter friluftslivet. Alle anlæg skal
indpasses med respekt for natur- og landskabskvaliteter.

Anvendelse
Fritidsanlæg
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Landbrug

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

Byggemuligheder
Kun mindre bygninger
og anlæg, som er
nødvendige for
områdets anvendelse
samt tekniske anlæg.

Miljø
Miljøklasse 1-2, se
Bilag A.

Vejledende
grænseværdier for støj
fra erhverv, se
retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj
fra trafik, se
retningslinje 13.3.
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Trafik - Veje og stier

Der lægges vægt på at sikre stier til og gennem området.

Trafik - Veje og
stier
Stiforbindelser skal
sikres, som vist i
princippet på
Illustrationsplanen og i
retningslinje 11.2.6.
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5.1.R2 Langs Gammelå

 

Mål

Målet er at styrke bydelens rekreative liv ved at kvalificere ådalen som et bynært naturpræget

landskabsrum med varierede aktivitets- og opholdsmuligheder.

Miljø

Der lægges vægt på at skabe bedre rammer for dyre- og planteliv omkring et genslynget
åforløb af Gammelå.

Der skal være mulighed for at etablere en eventuel støjskærm langs Thisted Landevej for at
sikre de rekreative områder og ny boligbebyggelse i delområde 5.1.B3 mod trafikstøj.

Arkitektur - Byrum og landskab

Anvendelse
Fritidsanlæg
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Landbrug
Naturområder

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

Byggemuligheder
Kun bygninger og
anlæg, som er
nødvendige for
områdets anvendelse
samt tekniske anlæg.
Eksempelvis er der
mulighed for at
etablere en form for
støjafskærmning langs
Thisted Landevej.

Miljø
Miljøklasse 1-2, se
Bilag A.

Vejledende
grænseværdier for støj
fra erhverv, se
retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj
fra trafik og Flystøj, se
retningslinje 13.3.
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Det er hensigten, at den overordnede oplevelse af området som et åbent landskabstræk i
bydelen skal fastholdes. For at skabe varierede aktivitets- og opholdsmuligheder lægges der
samtidig op til at mindre grønne lommer kan afgrænses og målrettes specifikke
friluftsaktiviteter. Alle anlæg skal indpasses med respekt for natur- og landskabskvaliteter.

Dele af engområde fremstår som udyrkede arealer. Der bør sikres en afgræsning/slåning, så
området ikke springer i skov.

 

Trafik - Veje og stier

Der lægges vægt på at sikre stier på tværs og på langs med Gammelå, som binder op på de
tilstødende veje og stier.

Arkitektur -
Byrum og
landskab
Bevaringsværdige
bygninger, se
retningslinje 5.2.3.

Trafik - Veje og
stier
Stiforbindelser skal
sikres, som vist i
princippet på
Illustrationsplanen og i
retningslinje 11.2.6.
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K O M M U N E P L A N

5.1.T1 Renseanlæg

 

Mål

Der skal sikres areal til et min. 10 m bredt beplantningsbælte rundt om rensningsanlægget.

Anvendelse
Rekreative formål
Tekniske anlæg  *

* Primært renseanlæg.

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 20.

Etager: Max. 2.

Højde: Max. 11 m.

Miljø
Miljøklasse 1-4, se
Bilag A.

Vejledende
grænseværdier for støj
fra erhverv, se
retningslinje 4.1.3.

Grænseværdier for støj
fra trafik og fly  se
retningslinje 13.3.
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5.9.L4 Vester Halne

 

Mål

Målet er at fastholde vejbyens karakteristiske træk med bebyggelsesmønsteret og
bevaringsværdig bebyggelse. 

Områderne mod nord og vest er udlagt til skovrejsning, hvilket er væsentligt i forhold til
behandlingen af landsbyens afgrænsning.

Selvom landskabet er relativ fladt, er Vester Halnes placering langs kanten af bakkeøen
mod de lavtliggende fjordenge meget klar, hvilket skal fastholdes

Anvendelse

Med den brede vifte af anvendelsesmuligheder er der skabt mulighed for at overflødiggjorte
bevaringsværdige landbrugsbygninger kan bruges til nye aktiviteter. Formålet er blandt
andet at skabe grundlag for fortsat bevaring og vedligeholdelse af bygningerne.

Anvendelse
Boliger (åben-
lav/tæt-lav)
Enkeltstående
butikker*
Mindre butikker til
salg af egne
produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Landbrug

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.

* Bruttoetageareal:
Max. 1.000 m² pr.
dagligvarebutik og
max. 250 m² pr.
udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i
retningslinie 7.1.5

** Bruttoetageareal:
Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i
retningslinie 7.1.6

Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Max. 20

Etager: Max. 1½

Højde: Max. 8,5 m
(gælder ikke
landbrugets
driftsbygninger)

Der skal være en
afdæmpet
udbygningstakt med få
nye boliger årligt. Ny
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Forud for placeringen af institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre
betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning.

Byggemuligheder

Der skal være en afdæmpet udviklingstakt for at bevare landsbymiljøets særlige karakter
og skabe basis for løbende integration af nye beboere.

Arkitektur - Byrum og landskab

Vester Halne har en åben grøn landsbystruktur med et langstrakt forløb langs kanten af en
flad svagt hævet bakkeø. Det er hensigten, at ny bebyggelse skal indpasses under
hensyntagen til, at disse væsentlige karaktertræk skal bevares.

Der lægges også vægt på, at ny bebyggelse udformes under hensyntagen til de historiske
byggetraditioner.

bebyggelse skal ske
som afrunding af
eksisterende strukturer.

Miljø
Miljøklasse 1-3, se
Bilag A.

Vejledende
grænseværdier for støj
fra erhverv, se
retningslinje 4.1.3.

 
Arkitektur -
Byrum og
landskab
Landskabelige
strukturer skal
respekteres.

Området skal fremstå
med naturkarakter.

Bevaringsværdige
enkeltbygninger, se
retningslinje 5.2.3.

En lokalplan skal have
bevarende sigte.

Bebyggelse skal i
skala, formsprog og
materialevalg respektere
den stedlige byggeskik.

Markant beplantning
skal bevares.

Trafik - Veje og
stier
Stiforbindelser skal
sikres, som vist  i
princippet på
illustrationsplanen og i
retningslinje 11.2.6.

Parkering i
overensstemmelse med
Bilag F.

Zoneforhold
Landzone.
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K O M M U N E P L A N

5.9.N8 Vadum Skov

 

Mål

Målet er at skabe et større sammenhængende skovområde mellem Vadum, Nørre Halne,
Biersted og Aabybro. Skoven har til formål at beskytte grundvandsressourcen, skabe nye
rekreative muligheder og forbedre livsbetingelserne for planter og dyr.

Anvendelse

I området er der mulighed for forskellig arealanvendelse med hovedvægt på over en
årrække at få etableret mere skov.

Områder, der ikke er udpeget som skovrejsningsområder, skal friholdes for skovrejsning af
hensyn til indblik til Vadum Kirke.

Inden for området er der vandindvindingsanlæg.

Inden for område er udpeget område til råstofgravning.

Anvendelse
Kulturelle formål (kun
naturformidling o.l.)
Undervisning (kun
naturskole o.l.)
Institutioner (kun
naturinstitutioner for
børn og unge o.l.)
Rekreative formål
Landbrug (ekstensiv)
Naturbeskyttelse
Skovrejsning kun i
område vist på
illustrationsplan.

Indsatsområde for
grundvandsbeskyttelse.

Anvendelsen er
specificeret i Bilag A.
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Arkitektur - Byrum og landskab

Med de nye skovområder er det hensigten at skabe et afvekslende landskab med op til 40%
lysninger, så vigtige udsigtskiler mv. friholdes for beplantning.

I landskabeligt åbne områder kan nye bygninger fx udformes som længehuse med
ydervægge i blank/hvidkalket murværk eller malet i jordfarver. Tage på beboelsesbygninger
kan udføres i tegl (ikke glaseret) eller skifer. Tage på lader og øvrige erhvervsbygninger kan
f.eks. beklædes med pandeplader. I skovområder kan der f.eks. bygges i træ.

Trafik - Veje og stier

Det nedlagte jernbanetracé Aalborg- Aabybro skal sikres som en rekreativ sti, der mod vest
fører til Vadum og videre gennem bl.a. skovrejsningsområderne til Vesterhavet og mod øst
til Aalborg og videre til Østkysten.

Arkitektur -
Byrum og
landskab
Området skal fremstå
som hhv. varieret
skovlandskab og åbne
landområder.

Kulturspor skal sikres.

Bygninger skal i skala,
formsprog og
materialevalg tilpasses
omgivelsernes
karakter.

Bevaringsværdige
enkeltbygninger, se
retningslinje 5.2.3

Trafik - Veje og
stier
Stiforbindelser skal
sikres, se
illustrationsplan.

Banetracéet  Aalborg
-Aabybro reserveres til
sti.

Zoneforhold
Landzone
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