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Godkendelse af Hovedstruktur 2013 – en Fysisk Vision 
2025 for Aalborg Kommune 

Den 25. november 2013 godkendte byrådet Hovedstruktur 2013 – en Fysisk Vision 
2025 for Aalborg Kommune.  

Fysisk Vision 2025 indeholder byrådets nye mål og visioner for Aalborg by og Aal-
borg Kommune frem mod 2025, hvor vækst og velfærd sammentænkes i nye hel-
hedsorienterede bypolitiske sammenhænge. 

Da et forslag til Fysisk Vision 2025 var fremlagt til offentlig debat fremsendte I en 
bemærkning til planforslaget. Bemærkningen blev sammen med alle øvrige indsigel-
ser og kommentarer behandlet af byrådet i forbindelse med den endelige godkendel-
se af planen. 

Vodskov Samråd har fremsendt et langsigtet forslag, der rummer perspektiver om  
- udlæg af erhvervsjord som støjbuffer mod motorvejen,  
- forlængelse af Halsvej for at skabe mulighed for et nyt stort boligområde,  
- udlæg af område til boliger eller institutioner syd for Attrupvej samt 
- en udvidelse af den afgrænsede bymidte til butikker (centerområdet). 

Byrådet besluttede at behandle Jeres bemærkninger på følgende måde: 

Vodskov betragtes i Hovedstruktur 2013 som en oplandsby med særligt byvækstpo-
tentiale, hvor der er behov for udarbejdelse af en ny byudviklingsplan for byen i en 
selvstændig planproces med inddragelse af borgere og interesseorganisationer.  

Forslagene fra Vodskov Samråd vil indgå i denne planproces, der vil blive håndteret i 
perioden fra 2014-2017. I løbet af 2014 vil det blive besluttet, hvornår opgaven 
igangsættes. 

Den godkendte plan kan ses på www.aalborgkommune.dk/FysiskVision2025  
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