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Udviklingsplanen for Aars består af en gennemgang 
af 5 planlægningsområder. For hvert emne beskrives 
den overordnede intention, der skal være kendeteg-
nende for byens udvikling fremover. Der vises kort, 
skitser, inspirationsbilleder og principper, der illustre-
rer, hvordan intentionerne kan gennemføres.
 
Det er vigtigt at understrege, at ideerne i denne ud-
viklingsplan skal betragtes som et debatoplæg, der 
beskriver, hvordan de overordnede strukturer for 
udviklingen kan se ud. De viste kort og tegningsma-
teriale er således ikke udtryk for en færdig løsning. 
Skitserne skal ses som overordnede principper, som 
skal viderebearbejdes i det efterfølgende arbejde med 
mere detaljeret planlægning og  realisering.

De byggemuligheder, som udviklingsplanen indehol-
der, forudsætter grundejernes accept og myndigheder-
nes godkendelse.

God læselyst.

L æ s e v e j l e d n i n g
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P l a d s  t i l  b y  i  v æ k s t

Med dette hæfte fremlægger Vesthimmerlands Kommune 
et forslag til udviklingsplan for Aars. Forslaget fremlægges 
i offentlig høring med henblik på at indkalde ideer, forslag 
og kommentarer til den fremtidige udvikling af Aars by.

I Kommuneplan 2009 beskrives, hvordan en af hovedud-
fordringerne er at sikre en værdifuld udvikling af kommu-
nens byer, landsbyer og landdistrikter. I den forbindelse er 
det besluttet, at der  skal udarbejdes udviklingsplaner for 
Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup. Udviklingsplaner for 
Aars og Løgstør er udarbejdet i 2011. Udarbejdelsen af en 
udviklingsplan for Farsø og Aalestrup forventes igangsat i 
løbet af 2012.

Formålet med udviklingsplanerne er at sikre en helheds-
orienteret byudvikling, der tager udgangspunkt i byernes 
individuelle kvaliteter og udviklingspotentialer. Udvik-
lingsplanerne forholder sig bl.a. til byvækst, byomdannelse, 
byfortætning, bevaringsinteresser og grønne forbindelser.

Byer skabes over mange år

Byer skabes over mange år og udviklingsplanerne skal 
ligge til grund for den fremtidige byudvikling både på kort 
og på lang sigt. En udviklingsplan er et redskab, der både 
på strategisk såvel som på fysisk niveau er med til at sætte 
rammerne, og som kan virke som styringsredskab i forbin-
delse med udviklingen af Aars by.  En udviklingsplan skal 
således både være robust og fl eksibel. Robust i forhold til 

at kunne udvikle de visioner, som udviklingsplanen peger 
på, og samtidig fl eksibel nok til at rumme nye ideer og ini-
tiativer, der naturligvis må dukke op over tid. Den politisk 
vedtagne udviklingsplan bliver således et betydningsfuldt 
planlægningsdokument i udviklingen fremover.

Dialogorienteret planudarbejdelse

I forløbet med udarbejdelsen af udviklingsplan for Aars 
har der været arbejdet målrettet med inddragelse af borgere 
og interesseorganisationer. Opstarten af udviklingsplanen 
for Aars blev markeret den 10. januar 2011 med afholdelse 
af en opstartsworkshop, hvor byens muligheder og udfor-
dringer blev debateret. De fremmødte fi k tilbud om, at 
blive en del af et Planforum, der efterfølgende har været 
samlet to gange for at give kritik af og ideer til det igang-
værende arbejde. I gennemsnit har der deltaget ca. 30 til de 
enkelte møder. Foruden borgere var der repræsentanter fra 
erhvervslivet, Aars Boligforening, Handelstandsforening, 
turismeorganisationen, museet samt kultur- og forenings-
livet.

Byrådet vil gerne sige tak til de mange borgere og interes-
seorganisationer, der har været med til at sætte deres præg 
på planen. Byrådet er overbevidst om, at det lokale engage-
ment vil vise sin værdi i det fremadrettede arbejde med at 
realisere udviklingsplanens vision om at sikre rammer for 
fortsat vækst.

I n d l e d n i n g

Kommuneplan 2009 om udviklingsmål i Aars

• Ved Aars planlægges der udlagt et område til byud-
vikling ved Stenildvad. Planlægningen af området tager 
udgangspunkt i placering af en evt. ny omfartsvej syd om 
Aars, ønsket om nye områder til hhv. bolig− og offentlige 
formål samt sikkerhed for fremtidig forsyning af området. 
Området dækker et areal på i alt ca. 100 ha.

• Mulighederne for at planlægge et bynært, rekreativt    
naturområde syd for Aars skal undersøges. Naturom-
rådet skal give området en øget værdi dels som økologisk 
forbindelse og dels som rekreativt område.

• Kommunen vil understøtte, at et område med nem adgang 
til hovedvej A13 bliver godkendt til erhvervsområde for 
virksomheder med særlige beliggenhedskrav.
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Vision - Plads til by i vækst

Aars skal være Vesthimmerlands Kommunes kraftcenter. Byens store ambitioner koblet med 

den rette planlægning skal sikre en fremtidssikret infrastruktur, et attraktivt bymiljø, gode 

bosætningskvaliteter samt en mangfoldig, sund og bæredygtig byudviking. Disse faktorer 

skal være med til at sikre, at Aars vedbliver med at være en god by at leve, arbejde og 

uddanne sig i - en by i vækst.
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P l a d s  t i l  b y  i  v æ k s t

Rammerne sprænges

Aars er Vesthimmerlands Kommunes største by med ca. 
8000 indbyggere. Aars er kendtegnet ved at være en by 
med virke- og voksetrang, hvor der ikke er langt fra plan til 
realisering.

Siden indvielsen af Himmerlandsbanerne i 1890 érne  har 
Aars undergået stor forandring fra landsby over stationsby 
til  i dag at fremstå som en industri- og uddannelsesby med 
gode bosætningsmuligheder.

P l a d s  t i l  b y  i  v æ k s t  -  f o r d i . . . .

Aars har en central beliggenhed i Vesthimmerlands Kom-
mune med gode indfaldsveje fra oplandet herunder god 
kobling til motorvejen via Roldvej.

Aars er en god handelsby med en velfungerende handels-
gade. Tilstedeværelsen af billige byggegrunde har givetvis 
været medvirkende til, at byen har haft en stigning i antal-
let af indbyggere. En udvikling der forventes at fortsætte. 
I henhold til befolkningsprognosen for Vesthimmerlands 
Kommune fra 2011, så forventes det, at der i perioden fra 
2011-2025 vil komme ca. 1800 nye indbyggere til byen.

1899 1945 1976

I 1890 érne indvies Himmerlandsbanerne og Aars bliver en stationsby. 

Jernbanelinjerne sætter gang i en mere industriel udvikling, og byen 

vokser hurtigt.  

I efterkrigstidens Aars fortsætter udviklingen og industrialiseringen 

tager fart.

Industrialiseringen fortsætter. Samtidig begynder de første parcelhus-

kvarterer at dukke op i udkanten af byen. 

       Byens afgrænsning i dag Kort: Kort og Matrikelstyrelsen        Byens afgrænsning i dag Kort: Kort og Matrikelstyrelsen        Byens afgrænsning i dag Kort: Kort og Matrikelstyrelsen

Prognose for befolkningsudviklingen i Aars

2011 8010
2018 8856
2025 9791
Udvikling i 2011-2025 1781
Stigning i % 22,2

  
Kilde: Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune, 2011. 
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Flere indbyggere i Aars vil betyde, at der bliver behov for 
at bygge fl ere boliger, således er der ifølge boligudbyg-
ningsplanen forventninger om, at der er behov for mere 
end 600 ekstra boligenheder frem til 2025. Dette forventes 
fordelt på:

• 315 parcelhuse
• 115 rækkehuse
• 200 etageboliger

Planlægning for Aars i vækst

Det er ambitionen, at Aars fortsat skal være en stærk han-
delsby, der servicerer oplandet. Samtidig er der ønske om, 
at tiltrække mere erhverv og industri til byen, at udbygge 
boligmassen samt styrke uddannelsessektoren.

Denne vision kræver, at der planlægges både for udvikling 
i bymidten og for udvikling på bar mark, og at der er et 
strategisk fokus på, hvad der skaber gode bosætningskva-
liteter. 

Den hidtidige udbygning af både midtbyen samt bolig- og 
industriområderne har medført, at de eksisterende ram-
mer for byens udvikling er ved at være fyldt ud. Der er 
behov for en plan, der præciserer rammerne for byens mere 
langsigtede planlægning både med mere plads til erhvervs-
udvikling, detailhandel, infrastruktur og boligområder. 
Samtidig skal der være fokus på natur, bevægelse, bæredyg-
tighed og andre mere immaterielle værdier. 

5 planlægningsområder

Udviklingsplanen indeholder en gennemgang af 5 overord-
nede planlægningsområder, der er vigtige for at sikre byens 
udvikling fremover. Det gælder planlægning for:

• Trafi k
• Erhverv og uddannelse
• Boliger
• Natur og bevægelse
• Midtbyen

For hvert planlægningsområde beskrives, hvordan den ge-
nerelle samfundsmæssige udvikling sætter krav til byplan-
lægningen, og hvordan dette - koblet med byens karakteri-
stika - ikke blot giver udfordringer men også muligheder i 
forhold til den fremtidige byudvikling.  

2010
2001 2010

Parcelhusområderne nord for byen er færdigudbyggede i slutningen af 

1980 érne. Boligudviklingen fortsætter syd for byen.  

Aars i dag.

Kort: COWI       Byens afgrænsning i dag Kort: Kort og Matrikelstyrelsen        Byens afgrænsning i dag Kort: COWI

6



P l a d s  t i l  b y  i  v æ k s t

Figur: Udviklingsplanen for Aars har den overordnede vision - plads til 

by i vækst. Der planlægges for 5 overordnede områder. Indenfor hvert 

område præciseres en række forslag til projekter, der kan planlægges for 

og eventuelt realiseres i den fremtidige udvikling af byen.

Et sundt og bæredygtigt Aars

Der er stigende bevisthed om, at byplanlægningen i hø-
jere grad skal bidrage til klimatilpasningen og borgernes 
sundhed. Planlægningen for en sund og bæredygtig by 
indgår som grundstenen i alle 5 planlægningsområder. Der 
beskrives konkrete eksempler og værktøjer til, hvordan 
dette kan indgå som en integreret del af byplanlægningen 
fremover.

PLANLÆGNING FOR

Trafi k
PROJEKTER

PROJEKTER

PROJEKTER

PROJEKTER

PROJEKTER

VISION

Plads til by i vækst

PLANLÆGNING FOR

Erhverv og 
uddannelse

PLANLÆGNING FOR

Boliger

PLANLÆGNING FOR

Midtbyen

PLANLÆGNING FOR

Natur og 
bevægelse
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Planlægning for trafi k
Trafi kal tilgængelighed er livsnerven i Aars. Aars skal have en fremtidssikret infrastruktur, der sikrer god 

fremkommelighed til de vigtigste mål i byen og hvad angår veje, stier og kollektiv trafi k. Planlægning for 

trafi k har bl.a. til sigte at:

• sikre god trafi kafvikling i byen som helhed 

• sikre den fornødne afl astning af vejnettet i midtbyen

• sikre god kollektiv trafi kbetjening

• styrke og opretholde stier, som et alternativ til bilen som transportform.
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P l a d s  t i l  b y  i  v æ k s t

Trafi k i byerne er en nødvendighed. ”Et nødvendigt onde” 
har mange lyst til at sige, da trafi k ofte giver anledning til 
stor gene og debat. Trafi kken skaber barrierer i byen og 
forurener med støj, lugt og partikler. Men det er vigtigt at 
erkende, at lastbiler, busser m.m. er en del af bybilledet, 
fordi de udfører nødvendige opgaver i byen. Samtidig hæn-
ger udviklingen af trafi kken og infrastrukturen nøje sam-
men med prioriteringen af, hvor der skal udlægges nye are-
aler til byudvikling, og hvor nye aktiviteter skal placeres.

Løsningen er at sikre en planlægning af infrastruktur og 
mobilitet i byen, så hele det samlede trafi ksystem udnyttes 
bedst muligt, og så fl est muligt med fordel kan benytte den 
kollektive trafi k, cykle eller gå.

Trafi kal tilgængelighed er livsnerven i Aars 

I dag er det ikke afstande, men derimod pendlertider, der 
er en afgørende faktor i forhold til valg af bolig og erhverv. 
Tilgængeligheden til det overordnede vejnet herunder mo-
torvejen er derfor særdeles vigtig for byens udvikling. 

Aars ligger centralt placeret i Vesthimmerlands Kommune 
med gode indfaldsveje, der forbinder byen med de øvrige 
byer og oplandet. Aggersundvej (rute 29) forbinder i nord-
sydgående retning. Roldvej og Løgstørvej er hovedfærd-
selsårene i øst-vestgående retning. 

Vesthimmerlands Kommune understøtter arbejdet for 
den 3. Limfjordsforbindelse og for en midtjysk parallel-
motorvej, som passerer gennem det sydøstlige hjørne af 
kommunen. Motorvejen skal afl aste den nuværende Øst-
jyske Motorvej, og den kan f.eks. etableres ved at udbygge 
hovedvej A13. 

Aars er præget af stor trafi kbelastning i midtbyen og i 
rundkørslen ved Roldvej/Aggersundvej. Hertil kommer, 
at der er behov for at forbedre adgangen til erhvervsområ-
derne i den vestlige del af byen. Yderligere forventes det, 
at byens udvikling vil medføre øget trængsel og dermed 
stigende fremkommelighedsproblemer på vejnettet. Der er 
derfor behov for at se på udviklingsmulighederne for byens 
overordnede infrastruktur. 

Kollektiv trafi k og et stærkt stisystem

Et stærkt kollektivt trafi ksystem og et godt sammenhæn-
gende stisystem er vigtige i forhold til at sikre tilgængelig-
hed for alle. Samtidig kan en styrkelse af byens stisystemer 
ses som led i en bæredygtig planlægning, der kan være 
medvirkende til at gøre valget om at lade bilen stå i garagen 
nemmere for fl ere. De eksisterende hovedstier skal forstær-
kes, og der skal arbejdes med forbedring af farlige kryds, 
så der i højere grad opstår en sikker skolevej, som vil blive 
benyttet af byens børn og unge.

Flere tiltag skal sikre en langtidssikret plan-

lægning for trafi k

Udviklingsplanen indeholder fl ere offensive forslag til for-
bedring af trafi kken herunder fl ere nye større trafi kanlæg. 
De vigtigste forslag omhandler:
• Ny omfartsvej syd om byen
• Ny vejforbindelse fra Roldvej til omfartsvejen
• Jyllandsgade som gennemgående trafi kvej
• Forslag til forbedringer og udbygning af byens stinet
• Etablering af kompaktterminal for busser.

Jyllandsgade kan på sigt blive en gennemgående trafi kvej, der medvirker 

til at danne en ring omkring midtbyen.

Et stærkt stisytem kan gøre valget om at lade bilen stå i garagen 

nemmere.

Fra Løgstørvej til midtbyen skal den gamle Hvalpsundbane omdannes til 

en cykelmotorvej. Hvalpsundstien er asfalteret vest for Løgstørvej. I dag 

er størstedelen af strækningen fra Løgstørvej til midtbyen trampesti og 

det sidste stykke ind til midtbyen mangler helt.
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P l a d s  t i l  b y  i  v æ k s t

Forslag til projekter
Omfartsvej mellem Aggersundvej og 

Løgstørvej 

Der  planlægges for en omfartsvej syd om Aars fra Agger-
sundvej til Løgstørvej. Omfartsvejen skal sikre en god vej-
betjening af de fremtidige boligområder omkring Stenild-
vad. Samtidig skal den medvirke til at lede en del af den 
gennemkørende tunge trafi k og biltrafi kken udenom byen.

Den præcise placering af omfartsvejen kendes endnu ikke, 
men i overvejelserne omkring placering er det vigtigt nøje 
at overveje, hvor langt eller tæt den skal ligge på byen. Hvis 
den kommer for langt væk fra eksisterende boligområder, 
kan den risikere at få karakter af omvej og dermed miste 
en del af den tiltænkte funktion. Samtidig er det vigtigt, 
at sikre tilstrækkelig med muligheder for at inddrage nye 
arealer til byudvikling.

Bedre trafi kbetjening fra Roldvej til 

omfartsvejen

Roldvej er hovedfærdselsåren ind til midtbyen fra øst, og 
det er den hurtigste forbindelse til motorvejen. Af sammen 
grund er her ofte trængselsproblemer, specielt i rundkørs-
len ved Roldvej/Aggersundvej. 

For at sikre en bedre trafi kafvikling, hvor den tunge trafi k 
ledes udenom byen, foreslår udviklingsplanen at den plan-
lagte omfartsvej forlænges til Roldvej. Dette vil også kun-
ne kombineres med udviklingen af et nyt erhvervsområde. 

Læs mere om planerne i afsnittet ”Planlægning for erhverv 
og uddannelse” på side 14.

Etablering af cykelmotorveje og et 

stærkt stinet

Udviklingsplanen indeholder fl ere forslag der kan være 
medvirkende til at give mulighederne for cykling og gang 
et løft. Et væsentligt element er etableringen af to stærke 
hovedstier - eller cykelmotorveje langs 
Himmerlandsstien og Aars Grøft. 

En cykelmotorvej er bl.a. kendetegnet ved at have en god 
belægning, og ved, at den kun krydser få eller ingen veje. 
Det er tanken, at cykelmotorvejene skal binde byen sam-
men i nord-sydgående retning. Udviklingsplanen foreslår 
desuden, at der etableres fl ere nye hovedstier. Læs mere om 
planerne for udvikling af byens stinet i afsnittet ”Planlæg-
ning for natur og bevægelse” på side 22.

Hvalpsundbanen opgraderes til cykel-

motorvej fra Løgstørvej til bymidten

I dag er størstedelen af den gamle Hvalpsundbane omdan-
net til en asfaltbelagt sti, men det sidste stykke fra Løgs-
tørvej til jernbanebroen over Sdr. Boulevard mangler. Her 
fremstår stien blot som en trampesti. 

Udviklingsplanen foreslår, at fremkommeligheden på den 
sidste del af strækningen forbedres, så den kommer til 

at indgå i et netværk med byens øvrige cykelmotorveje. 
Etablering af cykelmotorvej på denne strækning vil give 
god mulighed for at etablere forbindelse mellem bymidten 
og de fremtidige boligområder ved Stenildvad, offentlige 
institutioner, evt. fremtidig folkeskole og videre til Farsø 
og Hvalpsund. Samtidig vil en opgradering af denne stræk-
ning sikre direkte forbindelse til rutebilsstationen.

Omfartsvej videreudvikles ifm.   

udvikling af erhverv

Udviklingsplanen foreslår, at omfartsvejen på sigt kan vi-
dereføres vest om Aars. Dette skal ses som et led i at sikre 
et udbud af attraktive og lettilgængelige erhvervsområder. 

Etablering af en omfartsvej vest om Aars har et langt sigte. 
Men hvis den midtjyske parallelmotorvej bliver en realitet, 
vil en ny omfartsvej medvirke til at sikre god tilgængelig-
hed og dermed sikre udviklings- og udvidelsesmuligheder 
for erhvervsområdet.
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P l a d s  t i l  b y  i  v æ k s t

Detaljerede undersøgelser af køreplaner, passagergrundlag 
m.v. vil kunne klarlægge arealbehovet for en kompaktter-
minal mere præcist. Dette vil kunne ligge til grund for en 
yderlige detaljering  af området. 

Forslag til projekter
Jyllandsgade som gennemgående tra-

fi kvej

I takt med at bymidten fortættes, vil der blive stadigt større 
pres på Himmerlandsgade. For på sigt at sikre god, logisk 
tilgængelighed til bymidten og frem til handelsområdets 
parkeringspladser samt bedre mulighed for varetransport 
foreslår udviklingsplanen, at Jyllandsgade bliver en gen-
nemgående trafi kvej, så denne sammen med Himmerlands-
gade og Markedsvej på sigt kommer til at udgøre en cen-
terring omkring midtbyen. Det betyder, at der på sigt skal 
indføres et parkeringsforbud i Jyllandsgade, og at der kan 
blive behov for at indrette mindre afl astningsparkerings-
pladser i sidearealerne til gadens beboere.

Siverute mellem Anlægsvej og Nibevej

En anden mulighed for på sigt at skabe bedre trafi kafvik-
ling i bymidten er at etablere en siverute mellem Anlægsvej 
og Nibevej. En sivegade vil være medvirkende til at for-
bedre parkeringssøgning  til parkeringspladserne nord for 
Himmerlandsgade. På sigt kan sivegaden f.eks. fungere 
som adgangsvej til nye boligprojekter, hvis Aars skole 
skulle blive omdannet til andet formål såsom boliger eller 
kontorer.

Søndergade som led i p-søgering

En stor del af byens parkeringspladser er i dag struktureret 
omkring Søndergade, der skaber forbindelse fra øst til vest. 
Gaden, der evt. kan omlægges til sivegade, skal også frem-

7

8

adrettet fungere som en intern fordelingsvej til parkering, 
butikker og boliger i området. Herved vil Søndergade få en 
central rolle som en del af en parkeringssøgering.

Kompaktterminal ved den eksisterende 

busstation

Den eksisterende busstation har en god beliggenhed i 
forhold til at servicere midtbyen, men opbygningen af 
den eksisterende station er arealkrævende. Det betyder, 
at der kommer et slip i mellem facaderækken langs Him-
merlandsgade og Kvickly, der medvirker til at området 
fremstår usammenhængende. En kommende byudvikling 
af Dyreskueområdet og Arlagrunden vil kunne medvirke 
til at forstærke oplevelsen af to mindre bydele, der ikke 
hænger visuelt sammen. 

Udviklingsplanen foreslår, at der indrettes en kompaktter-
minal på området, og at de tiloversblevne arealer op mod 
Himmerlandsgade udlægges til en byggemulighed, hvor 
der kan opføres bebyggelse med detailhandel og boliger 
ovenpå. Posthuset kan evt. genanvendes som ny busstation 
med venteværelse, toiletter, kiosk m.m. Ved en ombygning 
bør Himmerlandsstien/Planetstien føres mere direkte ind 
gennem området, så der sikres direkte forbindelse fra bo-
ligområderne til busstationen, og der skal etableres gode 
forhold for cykelparkering. Der skal desuden fi ndes arealer 
i nærhed af midtbyen til langtidsparkering af busser. Dette 
kunne f.eks. være på arealerne syd for Sdr. Boulevard. 

9

6

Kompaktterminal i Kjellerup.

Der kunne anlægges en kompaktterminal i området foran posthuset. 

Posthuset kunne evt. omdannes til ventesal m.v..
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Planlægning for erhverv og uddannelse
Aars skal rustes til fremtidens erhvervsudvikling, og der skal være attraktive 

etableringsmuligheder for industri, transport og håndværk samt for kontor og 

service. Byens rolle som uddannelsesby betyder, at der samtidig skal være plads 

til udvikling af uddannelsesinstitutionerne. 

Planlægning for erhverv og uddannelse har til sigte at:

• sikre attraktive og lettilgængelige erhvervsarealer på “bar mark”

• sikre etableringsmuligheder for byorienterede erhverv såsom videns- og 

serviceorienterede virksomheder

• sikre udviklings- og udvidelsesmuligheder for byens uddannelsesinstitutioner.

14
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gende og eksperimenterende børne- og ungdomskultur, 
der gør, at Aars vedbliver med at være de unges foretrukne 
valg i forhold til studieby.

Erhvervslivet i kommunen er kendetegnet ved mange små 
og mellemstore virksomheder med særlige styrker i jord-
bruget og ved sine mange fremstillingsvirksomheder.

Udviklingen i samfundet går generelt mod en større kom-
pleksitet i både forbrug og produktion, hvor efterspørgslen 
er præget af behovet for større viden i forbindelse med 
udviklingen af nye produkter og nye produktionsformer. 
Virksomhederne efterspørger derfor også i stigende grad 
medarbejdere med mere uddannelse og kompetence. For 
at sikre adgang hertil ønsker virksomheder mulighed for 
at kunne placere sig tættere på uddannelsesinstitutioner 
og andre videnstunge virksomheder. Det giver Aars nogle 
særlige muligheder i forhold til andre af regionens byer, 
idet byen er rigt præsenteret i forhold til ungdoms- og er-
hvervsuddannelser.

Erhvervsudviklingen i Aars fremadrettet

Det er udviklingsplanens sigte, at der skabes muligheder 
for udvikling af erhvervslivet, der kan understøtte og 
stimulere en positiv udvikling af byen som helhed. Først 
og fremmest ved at byen skal kunne tilbyde et attraktivt 
udbud af etableringsmuligheder. Helt overordnet skal Aars 
kunne tilbyde erhvervsarealer indenfor to kategorier:

1. ”Bar mark”: Der skal altid være tilstrækkeligt med 
byggemodnede arealer på ”bar mark” til de virksom-
heder, der har brug for meget plads. Det er vigtigt, at 
der planlægningsmæssigt er sørget for god infrastruk-

tur til og fra området. Der skal arbejdes for at sikre 
udbygning af erhvervsområdet i byens vestlige del, 
men der skal også arbejdes for at udlægge areal til er-
hvervsformål ved Roldvej øst for byen.

2. Byorienterede erhverv: Væksten indenfor videns- og 
serviceorienterede virksomheder er vigtig for frem-
tidens erhvervsudvikling. Denne type virksomheder 
foretrækker, at ligge bynært, hvor de kan drage fordel 
af bymidtens tilbud, nærhed til kollektiv transport og 
andre virksomheder samt muligheden for at kunne 
bygge tæt og højt. Det kunne f.eks. være i form af 
virksomhedsklynger eller kontorfællesskaber.

Uddannelsesby med et attraktivt ungemiljø

Aars er en stærk uddannelsesby i regionen med et bredt ud-
bud af uddannelsestilbud - specielt inden for ungdoms- og 
erhvervsuddannelser. Adgang til uddannelse er en vigtig 
faktor - både i forhold til at tiltrække og fastholde de unge 
i kommunen. Men det er også vigtigt for at sikre et uddan-
nelsesniveau, der matcher erhvervslivets stigende efter-
spørgsel efter veluddannet arbejdskraft. Derudover kan til-
stedeværelsen af unge være med til at give mere liv i byen. 

Udfordringen er at skabe rammerne for, at uddannelsesin-
stitutionerne kan udvikle sig på sigt. Dette gælder både i 
forhold til at sikre plads til udvidelse af undervisningsfaci-
liteterne og sikre ungdomsboliger, men det forpligter også 
i forhold til at sørge for, at der er rammer for en undersø-

Aars er kendetegnet ved at have en bred vifte af ungdomsuddannelser. 

Her ses kort over ungdomsuddannelser i Nordjylland fordelt på fem 

uddannelsestyper (kilde: RUP 1́1, Region Nordjylland).

Aalborg

Nørresundby

Hjørring
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Frederikshavn

Brønderslev
Brovst

Thisted

Nykøbing 
Mors

Hobro
Hadsund

Støvring
Aars

Gymnasium (stx)

Højere 
forberedelseseksamen

(hf)

Højere handelseksamen
(hhx)

Højere teknisk eksamen
(htx)

Erhvervsuddannelse
(EUD)

Fjerritslev

Dronninglund
Vodskov

N

Svenstrup

Nibe

Aabybroyyy
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Eksisterende erhvervsområde

Mulighed for fremtidigt erhvervsområde

Mulighed udviklingsretning for erhverv på sigt

Omdannelsesområde: fremtidig udvikling 
med blandet detailhandel, bolig og erhverv

Eksisterende uddannelsesområde

Uddannelsesinstitution

Uddannelsesinstitution: Mulighed for udvidelse 

Folkeskole: Mulighed for fremtidig placering 

Svømmehal: Mulighed for fremtidig placering

Omfartsvej  (under planlægning)

Forslag til nye overordnede veje

Forslag til udbygning af veje i området
ved Industrivej
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muligheder for virksomheder, der matcher efterspørgslen.
Omdannelsen af området bør tage udgangspunkt i en 
helhedplan for området, der sikrer de overordnede linjer i 
forhold til arkitektur, beplantning, stiforbindelser m.v..

Se afsnit  s. 32-33 for mere detaljeret beskrivelse af ideerne 
til udviklingen af både Dyreskueområdet og Arlagrunden.

Udvidelsesmuligheder for byens ung-

domsuddannelser

Det kræver plads, at sikre udviklingsmuligheder for byens 
institutioner. I arbejdet med udviklingsplanen er det blevet 
tydeligt, at fl ere uddannelsesinstitutioner mangler plads. 
Udviklingsplanen foreslår at: 
• 4A: Gymnasiet sikres udvidelsesmuligheder på svøm-

mehallens arealer, hvis det bliver besluttet, at opføre 
en ny svømmehal på en anden lokalitet.

• 4B: Erhversskolerne sikres udvidelsesmulighederne på 
arealer øst for Aggersundvej ved Kraftvarmeværket.

Plads til ny fokeskole på sigt

Rammerne for Aars Skole er trængte. Skolen ligger inde-
klemt og hertil kommer, at det kan være en god idé på sigt 
at få en ny skole i den sydlige del af byen - tæt på de nye 
boligområder og den kommende byudvikling ved Stenild-
vad. Det er ikke udviklingsplanens opgave at diskutere 
nedlægning af skole og skoledistrikter, men der peges på to 
mulige placeringer af ny skole:

Forslag til projekter
Fortsat erhvervsudvikling ved Industri-

vej

Der skal sikres mulighed for udvikling af arealer til større 
virksomheder omkring Industrivej. Størstedelen af områ-
det trafi kbetjenes i dag fra Industrivej. Udviklingsplanen 
foreslår, at der i første omgang sikres nye arealer til erhverv 
med opkobling fra Industrivej. På sigt skal erhvervsområ-
dets udviklingsmuligheder i vestlig retning sikres. Dette 
kan evt. ske i sammenhæng med en ny vestlig omfartsvej.

Mulighed for erhvervsudvikling mellem 

Aggersundvej og Roldvej

Videreføres den planlagte omfartsvej fra Aggersundvej 
til  Roldvej, så giver det mulighed for at etablere et nyt er-
hvervsområde øst for byen. Området ligger landskabeligt 
fl ot samtidig med, at nærheden til både Roldvej og A13 vil 
være yderst attraktive for f.eks. facadevirksomheder, der 
ønsker nærhed til motorvejen. Ved udvikling af området 
øst for Aggersundvej skal forskellige interesser forenes. 
I planlægningen for områdets udbygning skal der tages 
hensyn til landskabets og områdets beskyttelsesinteresser, 
både når det gælder virksomhedstyper, og når det gælder 
grundstørrelser.

Udvikling for byerhverv i midtbyen

Byomdannelsesområdet omkring Arlagrunden og Dyre-
skuepladsen er set i lyset af den generelle erhversudvikling 
et vigtigt område i forhold til at kunne udvikle etablerings-

• 5C: Ved Løgstørvej: Her vil en skole ligge tæt på ek-
siterende boldbaner, tennisbaner og andre offentlige 
institutioner. Samtidig vil en etablering Hvalpsund-
stien kunne sikre gode adgangsforhold for gående og 
cyklister.

• 5D: Ved Gislumvej: Her vil en ny skole have en yderst 
central placering i forhold til de store boligområder. 
Placering tæt på den grønne kile, der løber syd for 
byen, gør det nemt at etablere en god, sikker skolevej 
for områdets børn.

Plads til ny svømmehal på sigt

Aars Svømmehal er nedslidt og anlægget står overfor en 
større renovering. For at få en moderne svømmehal kan 
det på sigt vise sig, at det er en god ide, at fl ytte svømme-
hallen til en anden lokalitet. Ved valg af ny lokalitet bør 
mulighederne for samlokalisering undersøges grundigt, så 
udgifter til drift minimeres mest muligt. Der kan peges på 
følgende muligheder:
• 6E+6F: I forbindelse med opførelse af en ny folke-

skole. En beliggenhed ved hallerne giver mulighed 
for et samlet idrætskompleks. Svømmehallen kan også 
tænkes sammen med nyt bibliotek.

• 6G: Hvis der bliver behov for andre offentlige insti-
tutioner på Arlagrunden, så kan en svømmehal evt. 
kombineres hermed.

1
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Planlægning for nye boliger

Der skal planlægges for fremtidens boliger i Aars, og det handler både 

om boliger til unge, familier, seniorer og ældre. Kort sagt skal der 

sikres et varieret boligudbud til alle livsstile og aldersgrupper: 

Planlægning for nye boliger har til sigte at:

• sikre mulighed for boligudvikling på “bar mark”

• sikre mulighed for fortætning med bl.a. boliger i bymidten 

• sikre et varieret boligudbud med forskellige boliger, forskellige 

ejerformer og forskellige størrelser.
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Boligudbygningen i Aars er sket indefra og ud. I midtbyen 
fi ndes de ældre boliger. I starten af 1950 érne tog udviklin-
gen af deciderede parcelhuskvarterer fart. De ældste om-
råder med enfamiliehuse fi ndes i den nordlige del af byen 
omkring Dalstrøget og Dronninge-kvarteret. I slutningen 
af 1970 érne fl yttede udviklingen af nye parcelhusområder 
syd for byen. Først omkring Solvænget og Tofteparken. 
Dernæst omkring Hans Egedes Vej og Stenildhøj. Der er 
et stort ønske om at bygge eget hus i Aars. Gennem de 
seneste år er der i gennemsnit blevet opført ca. 20 parcel-
huse om året. Trods opbremsningen i økonomien er der 
forventning om, at der også i perioden fremover vil være 
behov for arealer til både til nye enfamiliehuse, rækkehuse 
og etageboliger. 

Fremtidens boligdrømme

Danskernes foretrukne boligform er enfamiliehuset. Un-
dersøgelser peger på at for 90 % af befolkningen, så er en-
familiehuset eller rækkehuset den foretrukne boligform, og 
meget tyder på, at sådan vil det vedblive med at være - for 
de fl este. Undersøgelser viser nemlig også at boligdrøm-
men ændrer sig. Specielt for de 60+ årige sker der foran-
dringer. Her er det f.eks. kun ca. 50 % af befolkningen, der 
har enfamilie- eller rækkeshuset som foretrukne boligform, 
og det forventes, at ældre i højere grad vil efterspørge ud-
lejningsboliger.

Den generelle udvikling i samfundet går mod fl ere ældre, 
og samtidig stiger antallet af personer, der bor alene. Så-
ledes er andelen af personer, der bor alene steget med 57 

% på blot 25 år. Det betyder, at der vil være et øget behov 
for både ejer- og lejeboliger.  En anden tendes i forhold til 
befolkningens boligdrømme er, at værdifællesskaber bliver 
vigtige. Tidligere har boligvalget været afstemt i forhold til 
livsfase, indkomst og social status (Kilde: Bolig og Velfærd, 
Rapport af center for Bolig og Velfærd, Realdania Forsk-
ning, København, 2010). 

To ben i boligudviklingen

Set i lyset af den overordnede udvikling i befolkningens 
boligpræferencer, foreslår udviklingsplanen, at der plan-
lægges for to ben i boligudviklingen:
• Fortætning i bymidten: Mulighed for etablering af 

lejligheder i bymidten skal undersøges bl.a. for at sikre 
et attraktivt boligudbud til studerende og ældre senio-
rer, der ønsker en mindre bolig. 

• Udvikling på ”bar mark”: Med mulighed for bl.a. at 
realisere drømmen om eget hus, hvad enten dette er 
enfamiliehus eller rækkehus. 

Mangfoldig og bæredygtig boligudvikling

Bæredygtighed bør indtænkes i den fremtidige boligud-
vikling. Det betyder, at når der skal udlægges nye arealer 
til nye boligområder eller opføres boliger i bymidten, så 
bør det overvejes, om der skal stilles krav til at områdets 
udformning og byggeri, så der aktivt planlægges udfra at 
minimere CO2-udslippet og energibehovet. Der er fl ere 
redskaber, der kan overvejes: begrønningsfaktor (bl.a. 
grønne vægge og tage), lokalhåndtering af regnvand, gen-
nemtrængelige overfl ader,  siveanlæg, m.v.

I den fremtidige boligudvikling skal der være plads til fl ere enfamiliehuse. 

Det gælder både plads til de mere traditionelle parcelhuse og 

nyfortolkninger heraf (Her ses villa af Aarstiderne Arkitekter).

I bymidten skal det være muligt at opføre kombineret butiks-, erhvervs-, 

og boligbyggeri. Her ses Føtex i Nørresundby, hvor der er bolig ovenpå 

(Aarhus Arkitekterne).

Prognose for fremtidigt boligbehov i Aars

Boligtype 2010 2025 Forskel

Parcelhus 2197 2510 +313
Rækkehus 649 762 +113
Etageboliger 878 1076 +198
Samlet 3724 4348 +624

  Kilde: Byanalyser, Vesthimmerlands Kommune, 2011. 
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Forslag til projekter
Fortætning i bymidten

Efterspøgslen efter bynære boliger er stor, og der er for-
ventning om, at der også fremover vil være efterspørgsel 
efter bynære etageboliger. De seneste år er der sket en for-
tætning af området nord for Himmmerlandsgade og fl ere 
projekter i samme område  er under opførelse og planlæg-
ning. 

Udviklingsplanen foreslår, at der generelt skal arbejdes for 
en fortætning af bymidten og i forbindelse med udvikling 
af arealerne omkring Arlagrunden og Dyreskueområdet. 
En tættere by giver en række fordele. Den giver mulighed 
for effektiv forsyning og mindre ressourcespild. Den tætte 
by mindsker brugen af privat transport mellem hverdags-
stederne, og den bidrager til et øget byliv til fordel for bl.a. 
de handelsdrivende.

Udviklingsplanen foreslår, at området mellem Kirkeplad-
sen og Jyllandsgade samt busstationen, Dyreskueområdet 
og arealer ved Arlagrunden udlægges til et område, hvor 
det skal være muligt at bygge tættere i forbindelse med 
ejendomsudvikling. Der skal arbejdes med at sikre et va-
rieret udbud af lejlighedstyper, og der skal sikres plads til 
forskellige ejerformer både andels, ejer- og lejeboliger.  

Se afsnit om ”Planlægning for midtbyen” for en mere de-
taljeret beskrivelse af principper for fortætning i bymidten.

Nye boligområder ved Stenildvad og 

Hans Egedes Vej

Området omkring Stenildvad og Hans Egedes Vej skal på 
sigt rumme størstedelen af boligudviklingen på bar mark. 

Området har store landskabelige kvaliteter, og det kupe-
rede terræn gør det muligt at lave nogle attraktive byg-
gegrunde med individuelle præg. Der bør arbejdes med at 
sikre varierende grundstørrelser og plads til både at opføre 
enfamilie- og rækkehuse. Måske kan man også forestille 
sig, at der på specielt udvalgte steder opføres etageboliger, 
der kan virke som landmarks i området. For at sikre et 
varieret udbud af boliger og derved en mangfoldig beboer-
sammensætning, bør der sikres plads til forskellige ejerfor-
mer både andels, ejer- og lejerboliger.  Der kan arbejdes for 
at sikre områder, hvor der er mere ”frie” rammer i forhold 
til det arkitektoniske udtryk, og områder hvor bestem-
melserne i forhold til husenes fremtoning er mere præcist 
defi neret. 

Det kommende boligområde skal trafi kbetjenes fra den 
planlagte omfartsvej. For at sikre kvalitet og god sam-
menhæng med den omgivende by og landskab foreslår ud-
viklingsplanen, at boligudvikling sker efter en overordnet 
helhedsplan. Et centralt element heri kunne være sikring af 
en grøn kile, der kunne indeholde attraktive, rekreative fa-
ciliteter, naturoplevelser og en Klimapark. Den skitserede 
grønne kile ligger som en buffer mellem de eksisterende 

og nye boligområder, således at man bevarer nærheden til 
grønne områder for både eksisterende og fremtidige bolig-
områder. I den grønne kile kan placeres stier, der kobles til 
henholdsvis Hvalpsundstien, Himmerlandsstien, sti langs 
Års Grøft og evt. til en kommende ny skole i den sydlige 
eller vestlige del af byen. En helhedsplan vil også skulle 
indeholde en detaljeret etapeplan, der redegør for, hvordan 
den fremtidige boligudvikling planlægges på den bedste 
måde.

Området indenfor den skitserede omfartsvej har stor rum-
melighed. Den skitserede model rummer ca. 140-160 ha. 
Med den forventede boligudbygningstakt, så svarer det til, 
at der er arealer nok til at rumme det fremtidige arealbehov 
til enfamilie- og rækkehuse i de næste 40-50 år. Det vari-
erer naturligvis alt efter boligsammensætning og grund-
størrelser.

1 2
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Planlægning for natur og bevægelse

Natur, herlighedsværdier og gode rekreative muligheder er væsentlige 
bosætningspræferencer og et vigtigt element i at fremme en 
bæredygtig byudvikling.

Planlægning for natur og bevægelse har til sigte at:

• sikre et sammenhængende stisystem, der fremmer 
tilgængeligheden for gående og cyklister

• forbedre de bynære naturoplevelser herunder formidling af 
kulturarven og landskabet

• skabe rammer for bedre økologiske forbindelser til glæde for fauna, 
dyr og mennesker

• indarbejde initiativer, der fremmer borgernes sundhed.
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Herlighedsværdier og gode rekreative muligheder er væ-
sentlige bosætningspræferencer. Landskabet  og naturen 
bruger vi i stigende grad til oplevelser, frisk luft og motion. 
Samtidig er der også kommet fokus på at styrke natur-
formidlingstilbudene med henblik på læring, attraktiv 
bosætning og turisme. I kommunerne er der også kommet 
yderligere fokus på sundhed i den fysiske planlægning, og 
hvordan friluftslivet har betydning for borgernes fysiske og 
psykiske sundhed. Det ses bl.a ved, at der i stigende grad 
etableres oplevelses-, motions- og pendlerstier. 

Den grønne struktur forstærkes og bynære 

naturområder forbedres

I Aars fi ndes der i dag tre overordnede grønne kiler; langs 
Himmerlandsstien, Aars Grøft og langs Halkær Ådal. De 
enkelte kiler kunne fremstå stærkere og udviklingsplanen 
foreslår, at de grønne kiler styrkes. Den grønne struktur 
udbygges yderligere ved at etablere en grøn ring rundt om 
byen, der forbinder byens eksisterende naturområder. 

I arbejdet med udviklingsplanen har borgerne peget på, at 
der mangler attraktive, rekreative områder både i og tæt 
på byen. Der er allerede udlagt arealer til skovrejsning ved 
Aars Skov, og det vil på sigt medvirke til, at skoven kom-
mer tættere på byen. Hertil kommer, at der allerede er et 
projekt undervejs i forhold til at forbedre Aars Anlæg. 

For yderligere at forbedre de bynære naturområder foreslår 
udviklingsplanen, at der etableres en  Klimapark omkring 

Halkær Å-dal, der både kan fungere som bypark og til 
lokalhåndtering af regnvand i form af landskabeligt udfor-
mede regnvandsbassiner m.m. 

Stier - vejen til sundhed

Løb er danskernes foretrukne motionsform, og der er en 
generel tendens til, at de mere individuelle motionsformer 
vinder frem. Udviklingsplanen foreslår, at der etableres 
et netværk af stier, hvor man i højere grad sammentænker 
stierne med mulighederne for bevægelse. De vigtigste ho-
vedtræk er:
• Cykelmotorveje og forbedring af det sammenhæn-

gende hovedstinet
• Rekreativ sti langs Aars Grøft
• ”Rundt om Aars”

Formidling af natur, landskab og kulturarv

Systemet af grønne korridorer og et udbygget stinet kan 
desuden bruges til formidling af natur, landskab og kul-
turhistoriske værdier samt fortællinger i området  til glæde 
for såvel lokale som turister.

Formidlingen af de rekreative muligheder kan foregå på 
tværs af medier. Dels ved at involvere traditionel skiltning, 
foldere og fortællerstationer dels ved at gøre information 
tilgængelig på smartphones, websites og tablets. 

Lokalhåndtering af regnvand kan foruden at mindske presset på byens 

kloaksystemener give en række rekreative oplevelser til glæde for de 

omkringboende. Her ses Sentralparken i Fornebu i Norge.

Lokalhåndtering af regnvand kan også udformes, så de også har en 

rekreativ værdi, når der ikke er vand. 

23



T e m a k o r t
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række boliger. Disse er nu blevet revet ned, hvilket  er med 
til at styrke den visuelle sammenhæng af landskabsrum-
mene langs Aars Grøft. Den visuelle sammenhæng bør 
bibeholdes - også ved en eventuel udbygning af arealerne. 

I dag er der en svag sammenhæng mellem Aars Anlæg 
og skoven syd for Jyllandsgade. For at forbedre den visu-
elle og fysiske sammenhæng foreslår udviklingsplanen at 
Aars Grøft fritlægges, så den i stedet løber gennem Præ-
stegårdsvej. Ved etablering af en rekreativ sti langs Aars 
Grøft skal belysning og belægninger forbedres. Hertil 
kommer, at der skal etableres muligheder for ophold og 
bevægelse undervejs. Skovområdet syd for Jyllandsgade 
kunne blive til en fi tnessskov med opstillede idrætsredska-
ber, som bl.a. kunne indgå i uddannelsesinstitutionernes 
og de lokales motionsture. 

Fortællinger langs byens stier

Udviklingsplanens forslag om at etablere cykelmotorveje 
langs Himmerlandsstien, Aars Grøft og Hvalpsundstien 
og forstærke byens hovedstinet bør også tænkes sammen 
med formidling af natur- og kulturhistoriske værdier langs 
byens stier. Hvis Himmerlandsstiens evt. bliver en del af 
Pilgrimsruten vil kunne medvirke til at sætte øget fokus på 
at skabe fortællinger langs stien.

skovområder, beskyttede naturområder og Halkær Ådal, 
og at der sikres plads til lokal håndtering af regnvand fra 
de omkringliggende bolig- og erhvervsområder. 

”Rundt om Aars”

Klimaringen giver desuden mulighed for at lave en sti, der 
løber hele vejen rundt om Aars. Den viste stiføring er en 
principskitse, der viser, hvordan det er muligt via eksiste-
rende stier, langs markskel, levende hegn m.v. at skabe et 
sammenhængende stiforløb, der både løber gennem natur-
områder og skaber forbindelse mellem en række frilufts-
områder såsom golfbanen og motorcross banen men også 
videre til en række af de jættestuer, der ligger i  Halkær 
Ådal.  Den viste tur ”Rundt om Aars” er på ca. 13 km.

Stien kan f.eks. etableres som en del af det landsdækkende 
initiativ ”Spor i landskabet”, hvis formål er at etablere 
vandrestier i det åbne land. Sporene bliver lavet på bag-
grund af frivillig aftaler med lodsejerne.

Rekreativ sti langs Aars Grøft

Udviklingplanen foreslår, at der foruden de initiativer, 
der allerede er i gang omkring renovering af Aars Anlæg 
udvikles en stærk rekreativ forbindelse langs Aars Grøft, 
så hele stiforbindelsen får et løft, og i højere grad opleves 
som én sammenhængende forbindelse, der får byen til at 
hænge sammen i nord-sydgående retning. Hvor forbindel-
sen i dag krydser Tingvej har der indtil for nyligt været en 

Forslag til projekter
Klimapark

Halkær Ådal rummer potentialet til at blive udviklet til et 
bynært, rekreativt område. Udviklingsplanen foreslår, at 
området udvikles til en Klimapark, hvor der foruden etab-
lering af rekreative faciliteter er fokus på at styrke områ-
dets rolle som økologisk forbindelse og hermed genopret-
ning af naturtilstanden. Som en yderligere dimension kan 
der bevist arbejdes med at skabe nogle spændende land-
skabsrum, hvor håndtering af regnvand fra de omkringlig-
gende boligområder i fl otte udformede bassiner m.v. er til 
gavn for områdets dyre- og planteliv og bliver dermed en 
væsentlig del af oplevelsen og en attraktion for borgerne i 
de omkringliggende boligområder og for byen generelt.

Klimaparken skal kunne tilbyde oplevelser til både rast, 
ophold og aktivitet. Det kunne være madpakkehus, borde 
og bænke, shelters,  naturlegepladser, fi tnesspavilioner, 
kunst og naturrum for blot at nævne nogle. Som noget 
helt specielt kan man arbejde med at genetablere det gamle 
vadested, og der kan etableres et kogræsserlaug, der sørger 
for, at engarealerne ikke vokser til. 

”Klimaring”

Foruden Klimaparken bør der sikres en overordnet grøn 
struktur, der har til formål at styrke de bynære naturop-
levelser omkring Aars. Udviklingsplanen foreslår, at Kli-
maparken i takt med byudviklingen udvides til at blive en 
”Klimaring” med fokus på at skabe forbindelse mellem 

1

2

4

3

5

25



Planlægning for midtbyen
Der skal planlægges for en oplevelsesrig midtby med et rigt handelsliv, attraktive boliger og plads til 
udviklingen af byorienterede erhverv. I planlægning for midtbyen skal der sikres:

• fortsat udvikling i detailhandlen med bymidten som det primære center
• god tilgængelighed for alle
• en tæt midtby med blandet bolig, erhverv og butikker
• god trafi kafvikling 
• en rekreativ forbindelse fra Aars Anlæg - Halkær Ådal gennem Præstegårdsvej
• skabe gode parkeringsforhold for handlende, som en del af rammen for et rigt handelsliv.
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Et godt bymiljø giver merværdi

Undersøgelser viser, at folks forventninger til æstetisk kva-
litet og levende bymiljø udgør en væsentlig konkurrence-
parameter for byerne i dag. Gode rammer for bylivet er en 
væsentlig udviklingsparameter, og der planlægges generelt 
for at hæve de bymiljømæssige kvaliteter gennem forbed-
ringer af tilgængeligheden, omdannelse af centrale arealer, 
forskønnelse af byernes torve og pladser m.v.

Tæt, grøn bymidte

Forventning om fortsat befolkningstilvækst vil i de kom-
mende årtier stille særlige krav til bymidten og servicetil-
budene, hvor der foruden et rigt handelsliv sættes krav om 
byliv, service og kultur. 

Udviklingsplanen foreslår, at området mellem Kirkeplad-
sen og Jyllandsgade samt bussstationen, Dyreskueområdet 
og arealer ved Arlagrunden kan betragtes som en fortæt-

Fortætningszonen: Det er muligt at bygge højere og tættere i forbindelse 

med byudvikling. Zonen består af områder mellem Jyllandsgade 

og Kirkegården, busstation, Dyreskueområdet og arealer omkring 

Arlagrunden.

Fortætningsprincip for bebyggelse: Fortætning mod Jyllandsgade, 

vil medvirke til at skabe en storkarré i midtbyen. Bebyggelses langs 

Markedsvej skaber gaderum og ligger synligt.

ningszone. En tættere by giver en række fordele. Den giver 
mulighed for effektiv forsyning og mindre ressourcespild. 
Den tætte by mindsker brugen af privat transport mellem 
de daglige gøremål, og den bidrager til et øget byliv til for-
del for bl.a. de handelsdrivende.

En fortætning bør ske i tæt samspil med en overordnet 
strategi for infrastruktur og parkering samt en plan for
begrønning og byrum, der sikrer, at udviklingen går hånd 
i hånd med en udvikling af midtbyen generelt. En fortæt-
ningsstrategi bør ligeledes forholde sig detaljeret til den 
eksisterende kontekst. Bevarelse af smøger, parkering og 
respekt for skalaen i de eksisterende gaderum og byens 
topografi  bør være afgørende parametre, når man arbejder 
med indpasning af nyt byggeri. Etageantallet bør således 
også afhænge af en konkret vurdering, af den kontekst som 
det enkelte byudviklingsprojekt skal indpasses i.

Udviklingsplanen viser et princip for fortætning, hvor 
strukturen med de helt eller delvist sammenbyggede byg-
ninger, der giver Himmerlandsgade en sammenhængende 
karakter, som afspejler byens historie som stationsby, 
bibeholdes.  Mod Jyllandsgade lægges op til en mere om-
fattende omdannelse og fortætning, så midtbyen syd for 
Himmerlandsgade får karakter af en ”storkarré,” der deles i 
to af Søndergade.

Der lægges op til at nye bygninger, der erstatter eksiste-
rende, opføres i en skala og arkitektur, der tilpasser sig 
konteksten. Desuden bør der holdes fast i princippet med 
gyder, der skaber forbindelse mellem butikkerne i Him-
merlandsgade og parkeringspladserne i Jyllandsgade/Him-
merlandsgade-karréen – såvel nye som eksisterende.

Fortætningsprincip for trafi k: Jyllandsgade omdannes til gennemkørende 

travikvej. Derved skabes en centerring, der kan medvirke til at sikre 

en god trafi kafvikling i bymidten. Hovedankomstpunkterne forbindes 

alle til centerringen. Grønne gader skal sikre at de grønne kvaliteter 

bibeholdes og forstærkes.
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Jyllandgade som gennemgående trafi kvej

I takt med at bymidten fortættes vil der blive mere behov 
for at afl aste Himmerlandsgade og sikre et bedre trafi kkalt 
fl ow i bymidten. Derfor foreslås det, at Jyllandsgade bliver 
en gennemgående trafi kvej, der kommer til at indgå som 
en del af en centerring omkring midtbyen. Se side 13 for 
yderlige forklaring.

Detailhandel placeres i bymidten

Butikker er en vigtig forudsætning for at skabe det liv, der 
gør, at det bliver attraktivt at opholde sig i bymidten. Det 
spiller derfor også en stor rolle om handelsaktiviterne lig-
ger samlet eller spredt. Himmerlandsgade skal fortsat være 
en stærk handelsgade. Derfor har lokaliseringsmuligheder 
for nye større butikker i bymidten været et centralt emne i 
arbejdet med udviklingsplanen for Aars. Det er intentio-
nen at sikre en detailhandelsstruktur, der skal være med 
til at skabe sammenhæng og tæthed, og dermed undgå at 

butiksmiljøet strækker sig over et større område, end byen 
kan bære. Det betyder også, at der skal planlægges for, at 
de butikker der allerede ligger i bymidten kan udvide, hvis 
der viser sig behov for det. Der er behov for at sikre bedre 
sammenhæng mellem Kvickly og Himmerlandsgade, der i 
dag fremstår som to separate indkøbsområder.

For at bevare et koncentreret handelsmiljø, er der udpeget 
en række konkrete placeringsmuligheder for nye, større 
velbeliggende butikker centralt placeret i forhold til Him-
merlandsgade. Mulighederne er:

• Præstegårdsvej/Himmerlandsgade (1A): Det nu-
værende byggeri kunne erstattes af et nyt byggeri med 
butikker i stueetagen. Samlet skønnes der, at være 
plads til at etablere butik på omkring ca. 3000 m2 
fordelt på et eller fl ere butikslokaler. En dagligvarebu-
tik på dette område vil kunne fungere som en vigtig 

Forslag til projekter i bymidten

1. Mulighed for større butikker i bymidten:

• Præstegårdsvej/Himmerlandsgade (1A)

• Vest for Kirkegade (1B)

• Busstationens arealer (1C)

• Arealer langs Markedsvej udlægges til butik-

ker med pladskrævende varegrupper (1D)

2. Fortætningsområde

3. Jyllandsgade som gennemgående trafi kvej

4. Flere parkeringspladser i tilknytning til Sønder-

gade

5. Omdannelse af Præstegårdsvej

6. Plads til erhverv og institutioner på Arlagrunden

7. Plads til boliger, erhverv, butikker og institutioner 

i  Dyreskueområdet

8. Kompaktterminal på busstationens arealer

(numrer henviser til kort på modstående side)

  

Fortætningsprincip for detailhandel: Detailhandel skal placeres i 

bymidten omkring Himmerlandsgade. Det skal være muligt at placere 

butikker med pladskrævende varegrupper langs Markedsvej.

Fortætningsprincip for parkering: Søndergade skal fungere som del af en  

p-søgering, der leder til parkringspladserne. Antallet af parkeringspladser 

udvides i takt med byfortætningen.
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Museumsparken udvides
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Åbning af Aars Grøft

Aars Anlæg
Parkering i  bymidten

Gode parkeringsforhold for handlende er en væsentlig para-
meter for et  livligt handelsliv. Udviklingsplanen foreslår, at 
der skal planlægges for et koncentreret handelsmiljø og en 
fortætning med fl ere boliger i bymidten. Det betyder også, 
at der i stigende grad bliver behov for parkeringspladser i 
og ved bymidten samtidig med at parkeringssøgningen skal 
forbedres. 

Udviklingsplanen lægger vægt på, at der skal være en god og 
logisk tilgængelighed i bil til handelsområdet og ikke mindst 
frem til handelsområdets parkeringspladser. Parkeringstæl-
linger har vist, at der mangler parkeringskapacitet i Aars, 
specielt i spidsbelastningssituationerne fredag eftermiddag 
og lørdag formiddag. 

Mellem de nye byggemuligheder mod syd, og bygningsræk-
ken mod Himmerlandsgade lægger planen op til, at der 
kan etableres fl ere parkeringspladser i forbindelse med nye 
boligudbygningsprojekter. Parkeringspladserne struktureres 
omkring Søndergade, der skaber forbindelse fra øst til vest. 
Søndergade, der evt. kan omlægges til sivegave, skal frem-
adrettet fungere som en intern fordelingsvej til både butik-
ker og boliger i området. Parkeringspladser og gadeforløb 
anlægges som grønne pladser, hvor træer medvirker til at 
danne et grønt miljø i karréens indre. Udviklingsplanen læg-
ger desuden op til, at der på særligt udvalgte dele af parke-
ringspladserne kan etableres eksempelvis multibaner e.lign, 
der kan bruges, når parkeringspladserne ligger tomme. 

• Busstationen (1C): Hvis busstationen omdannes til 
kompaktterminal, der er mindre arealkrævende, så 
vil det være muligt at opføre nyt byggeri med plads 
til butikker i stuetagen og boliger ovenpå. Areal til 
butiksudvikling afhænger af arealbehov til kompakt- 
terminal.

• Markedsvej (1D): Langs Markedsvej giver udvik-
lingsplanen mulighed for etablering af butikker med 
pladskrævende varegrupper og andre former for bu-
tikskoncepter, der ikke er plads til i Himmerlandsgade 
og som vil supplere handelslivet og skabe en stærk 
helhed.

publikumsmagnet for den østlige del af bymidten, 
så der opstår en detailhandelsstruktur med to stærke 
ankerpunkter i hver sin ende af handelsområdet med 
Kvickly og Fakta som en stærk afslutning mod vest. 
Ovenpå butiksarealet kan indrettes boliger eller kon-
torer i fl ere etager.

• Vest for Kirkegade (1B): Området ligger centralt pla-
ceret i Himmerlandsgade. Her kunne det nuværende 
byggeri erstattes af nyt byggeri med butikker i stue-
etagen og boliger ovenpå. For at sikre nok parkerings-
pladser til at servicere ejendommens beboere samt bu-
tikkernes kunder skal der etableres parkeringskælder 
under bygningskomplekset. 

Princip for fortætning i bymidten (perspektiv).

Jyllla
ndsgade

Søndergade

Himmerlandsgade
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Præstegårdsvej

Præstegårdsvej har i udviklingsplanen fået en særlig be-
handling. Det foreslås, at den nordlige del bliver spær-
ret for gennemkørende trafi k, så den i fremtiden kun vil 
fungere som forbindelse til Himmerlandsgade for gående. 
På den sydlige del af gaden lægger planen op til, at gaden 
omdannes til en grøn bymæssig forbindelse, der skaber 
sammenhæng mellem Aars Anlæg og skovområdet syd for 
Jyllandsgade. Samtidig kan en udvidelse af museumsparken 
til Præstegårdsvej medvirke til, at der vil blive skabt en na-
turlig kobling mellem handelsbyen og en af byens vigtigste 
kulturinstitutioner. Museumsparken kan blive et nyt ånde-
hul i midtbyen, hvor der måske etableres en kunstlegeplads 
og gøres plads til fl ere skulpturer. Samtidig vil udvidelsen 
af museumsparken kunne bruges til at skabe en alternativ 
indgang til museet, der er bedre koblet op på nærhed til 
parkeringspladser. Det vurderes, at udvidelsen af muse-
umsparken kan etableres ved at nedrive et hus.

For yderligere at understrege Præstegårdsvejs rekreative 
karakter lægger planen op til, at Aars Grøft fritlægges, 
så den kan indgå som et spændende rekreativt element, 
der skaber et attraktivt gademiljø. Yderligere kan dele af 
parkeringspladsen indrettes som en multiplads, der giver 
mulighed for boldspil og leg, når der ikke er biler på parke-
ringspladsen. 

På arealet mellem Himmerlandsgade og Præstegårdsvej 
åbner udviklingsplanen mulighed for, at der kan placeres 

Aars grøft fritlægges. Vand suppleret med allébeplantning er med til at binde den grønne sti sammen og skabe atmosfære i gademiljøet. 

Der kan opføres et nyt byggeri med plads til større butikker og boliger i området mellem Præstegårdsvej og Himmerlandsgade.

Museumsparken udvides til Præstegårdsvej og bliver et rekreativt åndehul i midtbyen. Parkeringsarealer kan indrettes, så de kan bruges til leg og 

sport, når der ikke er parkeret biler på dem.
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en større dagligvarebutik, der kan fungere som publikums-
magnet i den østlige del af Himmerlandsgade. Det er vig-
tigt, at bygningen får et vis volumen og bymæssig karakter, 
hvorfor der lægges op til, at der placeres boliger oven på 
butikken. For at få en skalamæssig sammenhæng til mu-
seumsområdet, som grænser op til området, lægger ud-
viklingsplanen op til at bygningen reduceres i højde mod 
syd. For at opnå et tilstrækkelig antal parkeringspladser 
kan der være behov for, at der etableres parkeringskælder 
under bygningen. For at bibeholde de nuværende dagligva-
rebutikker centralt i bymidten skal der, hvis behovet opstår 
gives mulighed for en opgradering/modernisering af Rema 
1000 og en evt. udvidelse af Netto.

Dyrskueområdet og Arlagrunden

Dyrskueområdet rummer i dag mange blandede funktioner 
f.eks. revisor, motorcykelklub, kro og kvægauktion. Hertil 
kommer at Arla-grunden står tom og venter på ny anven-
delse. Arealerne har en god og attraktiv beliggendehed, 
og der har i Udviklingsplanen været et specielt fokus på, 
at præcisere de overordnede rammer for udviklingen af 
området.

I dag brydes det klart defi nerede byrum langs Him-
merlandsgade ved bussstationen, hvor den manglende 
facadebebyggelse mod syd bevirker, at Himmerlandsgade 
fremtræder åbent og udfl ydende. For at få Markedsvej og 
Himmerlandsgade til at hænge bedre sammen foreslår ud-

viklingsplanen, hvis busstationen omdannes til kompakt-
terminal,  og der etableres en byggemulighed på dele af 
busstationens arealer. Byggemulighederne bør placeres,  så 
terminal og ankomstplads placeres i relation til det gamle 
posthus, der evt. kan genanvendes til ventesal m.m.

Langs Markedsvej foreslår udviklingsplanen, at der  kan 
etableres større butikker med pladskrævende varegrupper. 
Der bør integreres boliger i forbindelse med udviklingen 
heraf. Butikker bør placeres, så de har aktive facader og 
parkering ud mod vejen. 

I området omkring Dyrskuevej foreslår udviklingsplanen, 
at der skal sikres sammenhæng mellem de bygninger, der 
allerede er opført ud mod Vestre Boulevard og evt. nybyg-
geri. Dette bør være både funktionelt og visuelt. Grundene 
ud mod Vester Boulevard har en synlig placering, og vil 
være attraktive for virksomheder, der søger en central 
beliggenhed. Det kunne være kontor- og servicevirksom-
heder, men også klinikker og mindre engrosbutikker. Der 
kan desuden placeres boliger i tilknytning til Dyrskuevej. 
På principskitsen for midtyen i Dyrskueområdet placeres et 
grønt friareal, der kan fungere som samlingssted for områ-
dets beboere.

Området omkring Arlagrunden syd for Vestre Boulevard 
vil være meget velegnet til udvikling af en bred vifte af 
byorienterede servicevirksomheder, kontorer og offentlige 

Langs Markedsvej kan der opføres butikker med pladskrævende 

varegrupper. Nyt byggeri bør opføres med boliger eller kontorer ovenpå 

(Kjaer og Richter).
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Butikker med pladskrævend
varegrupper og boliger

Boliger

Boliger

Fodgængerbro

Institutioner og byerhverv

Støjvold

BB

Byerhverv

Eks. institution

Kvickly

Byerhverv

Byerhverv

Rundkørsel

Vejadgang

Hvalpsundstien

Ankomstområde

Grønt områdeGrønt område

Markedsvej

Markedsvej

Sønder Boulevard

Hvalpsundstien

institutioner. Området kan indrettes med erhverv/kon-
tordomiciler ud mod Vestre Boulevard. Hjørnegrunden, 
der ligger mellem Markedsvej og Vestre Boulevard, har en 
særlig attraktiv placering. Der bør arbejdes med at nybyg-
geri på denne beliggenhed bliver et bygningsværk af høj 
arkitekttonisk kvalitet, der kan medvirke til at sætte stan-
darden for området.

Det er vigtigt at sikre en rekreativ forbindelse til Hvalp-
sundstien. Det skitserede forslag er vist med et centralt 
ankomstområde med parkering og beplantning, der er med 
til at binde området sammen og skabe en fl ot velkomst til 
området.

Vestrre Boulevard

Nybyggerier på Arlagrunden bør 

have en høj arkitektonisk kvalitet. 

Her ses fra venstre mod højre. 

1. Erhvervsbyggeri i Støvring 

(KPF Arkitekter), 2. Kontor for 

Andelsbanken (KPF arkitekter) og 

3.  kontor for Muskelsvindfonden 

(Arkitema).

1 2 3
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Fra plan til realisering
Udviklingsplanen beskriver en række projekter. Nogle 
er lige til at gå i gang med, andre kræver en kortere eller 
længere modningsperiode og planlægningsarbejde. Det be-
tyder også, at de kommunale investeringer skal prioriteres 
både på kort og på lang sigt. Der skal skabes et overblik 
over, hvordan kommunens investeringer kan kobles med 
private investeringer, offentlige puljemidler, fonde og an-
dre tilskudsmuligheder. 

Udviklingsplanen og processen omkring med inddragelse 
af borgere, interessenter og foreninger har affødt mange 
konkrete projekter, som alle er vigtige bidrag til den videre 
udvikling af byen. Der peges på 4 redskaber, der er vigtige 
i det fremadrettede arbejde, når konkrete projekter skal 
udmøntes fysisk. 

Redskab 1: Projektplan og prioritering

Udviklingsplanens mange projekter vil kræve betydelige 
investeringer i byggeri og anlæg. Flere af projekter har også 
efterfølgende driftsududgifter. Udviklingsplanen sætter 
fl ere ting i spil, det gælder f.eks. for ny folkeskole og ny 
svømmehal. Der kan være behov for at lave et samlet over-
blik over behovet for nybyggeri i forhold til Aars Skole, 
svømmehal og eventuelt andre offentlige institutioner, 
så der skabes de bedste muligheder for samdrift. Det kan 
være medvirkende til at skabe et bedre beslutningsgrund-
lag i forhold til fremtidige investeringer i den offentlige 
bygningsmasse. Her kunne forretningsplaner være medvir-
kende til at give et systematisk overblik over sammenhæng 
mellem visioner, målgrupper, ejerforhold, investeringer og 

tidsperspektiv, samt et overblik over offentlige og private 
investeringer set over tid (projektets faser), timing og sam-
menspil mellem dem samt afl edte gevinster for grundejer-
ne, når der f.eks foretages ”bylivsinvesteringer”.

Det er vanskeligt at udpege ét eller nogle få af udviklings-
planens projekter som værende særlig centrale for byens 
udvikling. Men hvis enkelte skal nævnes, så er omfartvejen 
et vigtigt projekt, som forudsætter kommunal fi nansiering 
men med forskellige muligheder for medfi nansiering i for-
bindelse med byggemodningen af de nye boligområder. 
Opgradering af Hvalpsundbanen og bedre fremkomme-
lighed i Jyllandsgade er ligeledes vigtige projekter, der vil 
være medvirkende til, at både bymidte og boligudvikling 
omkring Stenildvad på sigt vil spille godt sammen.

Redskab 2: Fonde og tilskudsmuligheder

Udviklingsplanen for Aars rummer mange konkrete 
projekter, og der er forskel på, hvordan projekterne kan 
realiseres, og hvordan fi nansieringsmulighederne er. I det 
videre planlægningsarbejde vil mulighederne for at søge 
fonde og andre tilskudsmuligheder være vigtige for at sikre 
kapital til realiseringen af udviklingsplanens projekter.

Når det gælder projekt omkring kompaktterminal med 
bedre stiopkobling og bedre forhold for kombinationsrej-
ser, så kan der være mulighed for at søge om støtte fra sta-
ten under Fremkommelighedspuljerne for kollektiv trafi k. 
Projekter for bedre stier, og fysisk aktivitet vil ligeledes 
kunne søge støtte fra staten.

Andre mindre projekter som f.eks. udvidelse af museums-
parken kan man evt. forestille sig, at Realdania vil støtte.
Det bør være muligt, at søge penge i Vækstforum til udar-
bejdelsen af eventuelle forretningsplaner og udvikling af 
Klimaparken kan evt. få medfi nansiering fra staten.

Redskab 3: Tæt dialog med mulige investorer

Det er klart, at realiseringen af udviklingsplanens mange 
projekter ikke kan fi nansieres af kommunen alene. Flere 
af de udviklingsmuligheder, der er beskrevet er i udgangs-
punktet en privat opgave. Derfor er løbende dialog med 
investorer et vigtigt redskab. En tæt dialog med investorer 
er f.eks vigtig i forhold til udviklingen af Dyrskueområdet 
og udnyttelsen af de givne muligheder for at opføre nye 
butikker i midtbyen.

Redskab 4: Lokalt engagement

I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanen har 
kommunen lagt stor vægt på at sikre lokal forankring i pro-
cessen. I det fremadrettede arbejde bør der ligeledes lægges 
vægt på at byens borgere, erhvervsvirksomheder, forenin-
ger og interessenter inddrages i arbejdet med at realisere 
udviklingsplanens projekter. Her er videreførelse af Plan-
forum en oplagt ide. De deltagere, der har vist interesse i 
arbejdet med udviklingsplanen, bør få mulighed for også 
fremadrettet at indgå i et forpligtende samarbejde med 
kommunen. På denne måde kan kommunen og borgere 
indkaldes til møde i situationer, hvor det vurderes, at der er 
behov for at drøfte konkrete eller strategisk planlægnings-
spørgsmål.
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Eksisterende veje

Omfartsvej (under planlægning)

Forslag til forlængelse af omfartsvej (ikke planlagt)

Forslag til udbygning af ringvejssystem på sigt

Forslag til centerring

Forslag til mulig sivegade

Forslag til nord-syd gående cykelmotorveje (delvist eksisterende)

Forslag til forbering af Hvalpsundstiens forbindelse til bymidten

Forslag til sammenhængende hovedstinet

Eksisterende erhvervsområde

Mulighed for fremtidigt erhvervsområde

Mulighed udviklingsretning for erhverv på sigt

Omdannelsesområde: fremtidig udvikling 
med blandet detailhandel, bolig og erhverv

Eksisterende uddannelsesområde

Blandet bolig og erhverv 

Eksisterende boligområde

Fremtidigt boligområde

Fortætningsområde: blandet bolig, erhverv, 
detailhandel og institutioner

”Klimaring”  

”Rundt om Aars”

Golfbane

Særligt naturområde

Beskyttet natur

Skov

Skovrejsningsområde

SIGNATURFORKLARING

Løgstørvej

G
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lu
m

ve
j

A
ggersundvej

Ndr. Boulevard Øster Boulevard

Sdr. Boulevard

Golfbane

Industrivej
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Henvendelse kan ske til:
Vesthimmerlands Kommune
Kultur, Plan og Fritidsafdelingen
Himmerlandsgade 27
9600 Aars

Planlægger Merete Bach Hansen
mbh@vesthimmerland.dk
tlf. 9966 7014 
eller
Planlægger Anette Kümpel
aku@vesthimmerland.dk
tlf. 9966 7015

Vedtaget af Byrådet den 22. december 2011


