Byudvikling og
skoledistrikter

Boligbyggeri Sofiendal Enge juni 2018

Juli 2018

Indhold
Intro om skoler og byudvikling
Fysisk Vision 2025 er grundlag for byudviklingen
By- og boligudvikling
Skoledistrikter
- Klarup
- Sofiendal
- Nørresundby
- Aalborg Midtby
- Gigantium-/Universitetsområdet
- Vodskov
- Nibe
- Svenstrup/Godthåb
- Frejlev
- Vestbjerg

2

Intro om skoler og byudvikling
I 2017 udarbejdede By- og Landskabsforvaltningen
og Skoleforvaltningen en publikation, der omhandler byudvikling i skoledistrikter. Formålet var at
sikre sammenhæng mellem fysisk planlægning og
udvikling i skolernes elevtal og kapacitet.
Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe, som
består af konsulent Jakob Thrane fra Skoleforvaltningen og planlægger Anne Juel Andersen fra Byog Landskabsforvaltningen.
I nærværende publikation er materialet fra 2017
opdateret på baggrund af nye prognoser – befolkningsprognose og skoleprognose – samt
boligprogram. Idéen er at anskue udviklingen i
Aalborg Kommunes skoledistrikter set fra et bredere
perspektiv end blot skoleprognosen.

Således laves en vurdering af skoledistrikterne på
baggrund af udvikling i elevtal (skoleprognose), 6-16
årige (befolkningsprognose), skolernes kapacitet
og kendskab til byudvikling i de enkelte områder.
Der kigges også på perspektivområderne i boligprogrammet. Perspektivområderne er områder, som
på sigt kan rumme boliger, men der er endnu ikke
planlægning herfor.
På den måde gøres et forsøg på at være på forkant
med udviklingen, og der sættes fokus på de områder,
hvor skolerne kan blive udfordret ift. at rumme
elevudviklingen.
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Fysisk Vision 2025 er grundlag for byudviklingen
Vækstaksen og tæt byudvikling
Med planstrategien i 2011 blev ’vækstaksen’ født.
Vækstaksen er den bymæssige sammenhæng
mellem Lufthavnen, midtbyen, byomdannelsesområderne sydøst herfor, Universitetsområdet,
det nye Universitetshospital og Aalborg Havn. Her
findes i forvejen store dele af byens arbejdspladser,
uddannelser og boliger, og her planlægges Aalborgs
byudvikling koncentreret. Vækstaksen er udviklet
som strategi for byudvikling og fortætning med
fokus på at skabe investeringssikkerhed for private
investorer. Det er et mål at udvikle Aalborg som
attraktiv storby, der kan fungere som vækstmotor for
hele Nordjylland.
Fysisk Vision 2025, hovedstrukturen fra 2013,
uddyber de kommunale visioner. I afsnittet om
Aalborg som attraktiv storby udfoldes visionerne om
vækstaksen som ’byens motor’ og om mobilitet som
’rygrad’ for byudviklingen. Der planlægges for en
BRT-linje på strækningen fra Skydebanevej i Vestbyen
hele vejen gennem vækstaksen til Universitetshospitalet, en strækning på godt 11,5 km med i alt 22
stationer. Omkring stationerne og langs hele strækningen er en lang række projekter undervejs for tæt
byudvikling. Det gælder både i Vestbyen, Aalborg
Midtby, Godsbanearealerne, Eternitten, Sohngårdsholmsområdet på begge sider af Sohngårdsholmsvej, i kanten af Den gamle Golfbane, Gigantiumområdet og Campusområdet samt NAU-området i
Aalborg Øst.
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Der lægges vægt på en byudvikling i høj kvalitet og
med både bymæssig tæthed af funktioner og landskabelige og grønne kvaliteter.
Omdannelse og fortætning i vækstaksen og på bakkerne er udgangspunkter for et bæredygtigt Aalborg,
samtidig med at der lægges vægt på erhvervsudvikling og bykvalitet.

Byudvikling udenfor Aalborg
I Fysisk Vision 2025’udpeger afsnittet ’Byerne – et
godt sted at bo hele livet’ 11 oplandsbyer med
særlige potentialer for byvækst, og efterfølgende er
byudviklingsplanlægning for disse byer blevet igangsat og for nogle byers vedkommende gennemført.
Efter disse grundige processer er der udpeget en
lang række byudviklingsområder i oplandsbyerne,
og der er blevet færdiggjort og igangsæt lokalplanlægning for at lægge rammerne for den ønskede
boligudvikling.
I de øvrige oplandsbyer og landsbyer er der lagt op
til kun at kunne ske begrænset udbygning, og der
er lagt vægt på ’frihed og fleksibilitet’ med udgangspunkt i lokale private initiativer.

Illustrationen t.v.:
Aalborgs vækstakse med BRT som en ny forbindelse,
der forstærker udviklings- og fortætningspotentialerne.
Illustrationen t.h.:
BRT medvirker til at sammenknytte Aalborgs særlige
kvarterer og bidrager til at definere nye lokale
potentialer og byrum. BRT skal sammenknytte vækst,
mobilitet, urbanitet og landskab/rekreation.
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By- og boligudvikling
Boligprogram
Den kommende planlagte boligudvikling fremgår af
boligprogrammet, som er grundlag for befolkningsprognosen. Befolkningsprognosen danner grundlag
for skoleforvaltningens elevtalsprognose, så boligprogrammet har stor indflydelse på prognoserne for
skolernes elevtal.

Perspektivområder
I boligprogrammet indgår en række perspektivområder. Perspektivområder er kommende boligudvikling
som indgår i boligprogrammet, men som ikke slår
igennem i befolkningsprognosen, da områderne
endnu ikke er planlagt. Perspektivområderne siger
noget om en mulig udvikling på lidt længere sigt,
og kan dermed give et billede af, hvor skolerne kan
blive udfordret, når kommende by- og boligudvikling
medregnes.

Kortmateriale
Der er udarbejdet et kort i webgis, som sammenkobler boligprogrammet med skoledistrikterne. Med
dette kort er det således muligt at navigere rundt og
få viden om den kommende byudvikling i de enkelte
områder. På modstående side ses et eksempel på et
område i byen, på tværs af en række skoledistrikter,
og hvor der i særlig grad er gang i by- og boligudviklingen. Link til kortet er her:
http://drift.kortinfo.net/Map.aspx?page=Rummelighed&Site=Aalborg
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Overvejelser i kommende planlægning
Skolerne er vigtige for mange lokalområder og
deres sammenhængskraft. Når skoledistrikter af den
ene eller anden grund står foran ændringer, kan
det overvejes at lade følgende principper komme i
betragtning:
- Skolen bør ligge centralt i distriktet, både af hensyn
til børnenes skoleveje og af hensyn til skolens muligheder for at fungere som centrum for lokalsamfundet
- I det omfang skoledistriktet rækker på tværs af
overordnede veje, eller der i øvrigt er trafiksikkerhedsproblemer, skal der overvejes foranstaltninger
ift. trafiksikkerhed, jf. arbejdet med sikre skoleveje.
- Skoledistrikterne bør så vidt muligt rumme forskellige boligtyper med forskellig status i samfundet for
at sikre, at alle børn oplever diversitet i befolkningssammensætningen i deres hverdag, og for dermed at
undgå ghettodannelse – hvad enten det handler om
sammenklumpning af dårligt stillede eller af særligt
gunstigt stillede. Dette kan medvirke til at sikre social
bæredygtighed.

Kortudsnittet viser et byområde med kraftig byudvikling. Det ses også, at fx universitetsområdet i dag
hører til 3 forskellige skoledistrikter.
De orange arealer er planlagt til kæde- og rækkehuse, de lyserøde til etageboliger og de mørkerøde til
parcelhuse.
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Skoledistrikter
Befolkningsprognose
Befolkningsudviklingen i et givent skoledistrikt
afspejler sig ikke nødvendigvis i elevtalsudviklingen.
Udviklingen i elevtallene på skolerne følger dermed
ikke nødvendigvis udviklingen i befolkningstallet
(6-16 årige). En skole kan således godt have faldende
eller stagnerende elevtal, selvom befolkningsudviklingen viser stigende antal 6-16 årige. Ligeledes er
der forskelle mellem skoledistrikterne, hvad angår
andelen af elever på privat- og efterskoler. Der kan
derfor godt være store forskelle mellem antal 6-16
årige i et skoledistrikt og antal elever indskrevet på
skoledistriktets skole. Forskellene ses i skolernes
indskrivningsprocenter (andel fra skoledistriktet på
distriktets skole).
Det skal her bemærkes, at 16 årige har en alder, der
svarer til at de går i 10. klasse. For de fleste skoler vil
det derfor vise sig, at der flere 6-16 årige end der er
elever på skolen, idet kun Seminarieskolen har 10.
klasse.
Indbyggertallet i Aalborg Kommune forventes at
stige med over 7 pct. frem mod 2030. For aldersgruppen 6-16 år viser befolkningsprognosen faldende
befolkningstal frem mod 2026, hvorefter det forventes at stige igen. I 2030 forventes indbyggertallet for
6-16 årige at falde med 288 sammenlignet med 2018.
Faldet svarer til 1,2 pct.
De skoledistrikter der oplever størst stigning (antal) i
befolkningsgruppen 6-16 år fra 2018 til 2030 er:
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Sofiendalskolen 		
352
Herningvej Skole
150
Klarup Skole 		
131
Vodskov Skole		
111
Skansevejens Skole
87
Byplanvejens Skole
71
Højvangskolen 		
63
Vesterkærets Skole
60
Hou Skole		
44
Hals Skole 		
39
Det fremgår, at de fleste af skoledistrikterne enten er
placeret i vækstaksen eller oplandsbyer med særlige
potentialer for byvækst. Eneste undtagelser er Hou
Skole.

Skoleprognose (elevtalsprognose)
Skoleforvaltningen udarbejder årligt en prognose
for elevtallet på kommunens folkeskoler. Prognosen
udarbejdes i samarbejde med COWI på baggrund af
befolkningsprognosen. Den seneste skoleprognose
(Skoleprognose 2018) er udarbejdet i foråret 2018 og
går frem til 2029/30.
Samlet set forventes der et faldende elevtal frem til
2024/25, hvorefter det fra 2025/26 forventes at stige
igen frem til 2029/30. Det afspejler nogenlunde udviklingen i befolkningsprognosen for aldersgruppen
6-16 år. Det skal bemærkes, at børn der starter i skole
i 2024/25 fødes i 2018, hvilket gør prognosen efter
2024/25 mere usikker.

Erfaringsmæssigt har det vist sig vanskeligt at lave en
prognose, der holder både i forhold til det samlede
elevtal, men især på enkelte skoler har der været afvigelser mellem prognose og faktiske elevtal. Derfor
skal der altid tages visse forbehold for prognosens
resultater.

De nævnte skoler mangler i prognoseperioden
minimum 1 normalklasselokale. I nogle tilfælde er
det kun enkelte år, i andre tilfælde er det en mere
permanent problemstilling. Der er ikke lavet konkrete vurderinger af muligheder for at øge antallet af
skolernes normalklasselokaler.

De skoler, der i skoleprognosen viser størst vækst i
elevtallet fra 2019/20 til 2029/30 er:

Udvalgte områder

-

Sofiendalskolen		
Vodskov Skole		
Skansevejens Skole
Klarup Skole 		
Hals Skole		
Hou Skole		
Nibe Skole		
Langholt Skole		
Nøvling Skole		
Vadum Skole		
Frejlev Skole		

166
94
69
65
53
47
35
23
17
14
14

For 6 af skolerne (markeret med kursiv) er der
sammenfald med de skoler, hvor der er størst vækst
i befolkningsgruppen 6-16 årige. De øvrige skolers
forventede vækst er ikke markant. En lang række
skoler vil opleve faldende elevtal frem mod skoleåret
2029/30. Presset på kapaciteten er dermed reduceret
til et fåtal af skoler som det også fremgår af følgende
afsnit.

Skolernes kapacitet
Skolernes kapacitet er afgørende for om de kan
rumme udviklingen i elevtallet. Skolernes kapacitet
er senest opgjort i forbindelse med Skoleprognose
2018. Skoler med kapacitetsproblemer i prognoseperioden (frem til 2029/30):
Klarup Skole
Sofiendalskolen
Gistrup Skole, afdeling Gistrup
Vestbjerg Skole

Den nye befolkningsprognose viser, at antallet af
6-16 årige falder i prognoseperioden. Det samme
gælder skoleprognosen. Alligevel er der områder
der er udfordrede, fordi udviklingen ikke er ens i alle
skoledistrikter.
På baggrund af en samlet vurdering baseret på
befolkningsudvikling, elevtalsudvikling, skolernes
kapacitet og kommende boligudvikling var der i
2017 udpeget en række områder, hvor skolerne i
områderne er – eller må forventes at blive – særligt
udfordrede ift. at rumme eleverne.
Tabellen til højre viser alle skoledistrikter. For hvert
skoledistrikt vises udvikling i elevtallet (skoleprognosen) frem mod 2029/30, udviklingen i 6-16 årige
(befolkningsprognosen) frem mod 2030, status på
kapacitet (klasselokaler), samt boliger i perspektivområder. Samlet set giver tabellen mulighed for at
vurdere, hvilke områder der er eller kan blive udfordret ift. at rumme skolens elever.
I øjeblikket vurderes Klarup, Sofiendal, Universitetsområdet og Nørresundby/midtbyen som de områder
der er mest udfordrede eller vil blive det i de kommende år. En række øvrige områder vil ligeledes blive
beskrevet i det følgende. Således gennemgås de
samme områder som blev beskrevet i 2017-udgaven
af denne publikation. Det drejer sig om:
- Klarup, Sofiendalsområdet, Nørresundby, AalborgMidtby, Gigantium-/AAU-området, Vodskov, Nibe,
Svenstrup/Godthåb, Frejlev og Vestbjerg.

Total
* markerer skoledistrikter hvor der er skønnet et antal
boliger i perspektivområder EFTER boligprogrammet
er udført.
For Nibes vedkommende drejer det sig om 3 områder i kanten af byen.
For Sønderbroskolen drejer det sig om 600-700 boli-

ger i Hjulmagerkvarteret samt flere hundrede boliger
som led i en mulig omdannelse af Sauers Plads.
For Vesterkærets skoles vedkommende drejer det sig
om Sygehus Nord og Kongrescentret, hvor der evt.
også kan udbygges.
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Klarup
Byudvikling
Klarup er en af de oplandsbyer, der i Fysisk Vision
2025 er udpeget til at rumme et særligt vækstpotentiale. Der er udarbejdet en byudviklingsplan med en
række udviklingsmuligheder for boligudbygning,
ligesom byudviklingen er prioriteret med projekter
til gennemførelse i 2018 i form af legeplads, stier,
sikker skolevej og nyt mødested i bymidten v. skolen
og hallen.
Med baggrund i byudviklingsplanen er der fornylig
vedtaget lokalplaner, og flere er på vej, som rummer
mulighed for flere hundrede nye boliger i form af
både parcelhuse og almene boliger. Desuden er der
skabt mulighed for en ny butik.

Klarup Skole
Til skoleåret 2018/19 er der indskrevet 764 elever i
31 klasser. I 2029/30 vil der være 829 elever og 35
klasser; en stigning på 65 elever og 4 klasser. Skolen
råder over 29 normalklasserum og har som en
midlertidig løsning taget to fællesområder i brug. I
2029/30 vil skolen mangle 6 normalklasserum, hvis
skolen ikke anvender fællesområderne.
I 2017-skoleprognosen var forventningen til stigningen i elevtallet højere. Således var der en forventning
om 178 flere elever og 7 flere klasser i prognoseperioden. I forbindelse med budget 2018 blev der afsat i
alt 24 mio. kr. til en udvidelse af Klarup Skole.
Naboskolen Tofthøjskolen i Storvorde viser faldende
elevtal og 6-16 årige samt har ledig kapacitet.
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Udkast til boligbyggeri på den tidligere Skagen Beton grund

Sofiendal
Byudvikling Sofiendal Enge og
Skalborg
Udbygningen af Sofiendal Enge Syd blev muliggjort
med vedtagelse af lokalplanen i 2017. Området rummer både private og kommunale grundejerinteresser, og Aalborg Kommune forventer i perioden 20182020 at udbyde boligområder med op til 30.000
m2 byggeretter. Pensam igangsatte i marts 2018 et
byggeri med opførelse af 427 boliger i området.
Derudover er der i Skalborg en del byudvikling på
vej. Der er vedtaget 2 boliglokalplaner siden sidste
år, se illustrationerne. Flere boligplaner er på vej
i Skalborg, ligesom der påtænkes et nyt/fornyet
lokalcenter tilknyttet boligområderne på begge sider
af Hobrovej.

elevtallet på Sofiendalskolen højere. Således var der
en forventning om 233 flere elever og 6 flere klasser i
prognoseperioden.
Øvrige skoler i området er Gl. Hasseris Skole og Stolpedalsskolen. Begge skoler viser i skoleprognosen
faldende elevtal. Befolkningsprognosen viser ligeledes faldende antal 6-16 årige. Der er ledig kapacitet
på begge skoler. Der må forventes en vis søgning
til Gl. Hasseris Skole og Stolpedalsskolen fra de nye
boligområder i Sofiendal Enge. Endvidere venter en
stor byomdannelse af Sygehus Syd, hvis funktioner
flytter til NAU - Sygehus Syd er et perspektivområde
med skønnet antal boliger efter 2027 på 1000.

Private kræfter i Skalborg arbejder på at etablere en
privatskole i bydelen.

Sofiendal Skole
Til skoleåret 2018/19 er der indskrevet 620 elever i
28 klasser på Sofiendalskolen. Skoleprognosen viser,
at der i 2029/30 vil være 786 elever og 33 klasser; en
stigning på 166 elever og 5 klasser. Skolen har aktuelt
ledig kapacitet, men på længere sigt vil skolens kapacitet komme under pres. I 2026/27 forventes skolens
kapacitet at være udnyttet og de følgende to år vil
der være kapacitetsunderskud.
I 2017 prognosen var forventningen til stigningen i

Øverst: illustration af kommende nyt boligbyggeri på
hjørnet af Hobrovej og Nibevej, lokalplan vedtaget
januar 2018
Nederst: illustrationsplan for kommende nyt boligområde v. Digtervej, vedtaget lokalplan juni 2017
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Nørresundby
Byudvikling på Stigsborg
Stigsborg Havnefront er et 55 ha stort byudviklingsområde. Den centrale og østlige del er i dag ubebygget, bortset fra forvaltningsbygningen på Stigsborg
Brygge og Calums nybyggeri ved Limfjordsvej. I
september 2017 vandt PFA Ejendomme A/S sammen
med A. Enggaard A/S efter konkurrence retten til at
købe 51% af Aalborg Kommunes arealudviklingsselskab for Stigsborg Havnefront. 1. etape er nu under
planlægning. Etapen tager udgangspunkt i det
centrale ’Parkkvarter’, er på 16,3 ha og rummer ca.
188.000 m2 byggemuligheder med mulighed for at
bygge ca. 2.100 boliger og huse ca. 3.750 beboere.
Byudviklingstakten vil være afhængigt af en lang
række faktorer, herunder de fremtidige konjunkturer
og andre markedsmæssige forhold.

Nørresundbys skoler
Skolerne i Nørresundby udnytter kapaciteten bedre
end tidligere efter lukningen af Løvvangskolen. I
prognosen for Skansevejen er indregnet byudvikling
for Stigsborg Havnefront.
Prognosen for Skansevejens Skole viser 69 elever og
4 klasser mere i 2029/30. Prognosen for Nr. Uttrup
Skole viser stort set uændret elev- og klassetal i
2029/30 ift. 2018/19. Skolen udnytter kapaciteten.
På Gl. Lindholm Skole viser prognosen faldende
elevtal (-33) og klasser (-3) i 2029/30. Skolen har ledig
kapacitet i hele prognoseperioden.
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Illustration af Stigsborg Havnefront med den kommende skole markeret, v. Vandkunsten

Aalborg Midtby
Byomdannelse og fortætning
En strategi for midtbyens udvikling er på vej til færdiggørelse. Et af de store mål er at styrke midtbyens
by- og boligkvaliteter. Det sker både gennem en
række store omdannelsesprojekter, som indeholder
nye boliger, og gennem fortætning i mindre skala.
Der viser sig en stor og stigende interesse blandt
mange befolkningsgrupper for at bo i midtbyen - det
gælder både studerende, unge der ønsker at blive i
byen efter endt uddannelse, kvalitetsbevidste boligsingler samt 50+’erne, der ønsker at flytte til byen for
at være tættere på kulturlivet.

Skolerne i midtbyen
I midtbyen viser Sønderbroskolen faldende elev- og
klassetal i prognoseperioden. Også befolkningsprognosen viser faldende antal 6-16 årige. Skolen
udnytter stort set kapaciteten. Vesterkærets Skole og
Vejgaard Østre Skole viser ligeledes faldende elev- og
klassetal i prognoseperioden med det resultat, at der
er rigelig ledig kapacitet i 2029/30.
Der er mange boliger i midtbyens perspektivområder, og det er årsagen til at området er med som
observationsområde trods det faldende elevtal i
prognosen. 1000 nye boliger i Sønderbrodistriktet
vedrører bl.a. Hjulmagerkvarteret, og desuden er der
potentialer for flere boliger på Sauers Plads. Vesterkærets distrikt rummer perspektivområdet Sygehus
Nord-området g en række fortætningsprojekter bl.a.
langs Kastetvej.
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Gigantium-/Universitetsområdet
Byudvikling ved Gigantium
I det 48 ha store byudviklingsområde planlægges for
udvikling af en ny bydel, der forventes at kunne rumme op til 4.000 nye beboere. Visionen er at udvikle
et blandet bykvarter med Idræts- og Kulturcentret
Gigantium og BRTlinjen som rygrad og med fokus
på sundhed, bæredygtig mobilitet, bevægelse og
naturindhold.
Samtidig sker der i øjeblikket en massig udbygning af
arealerne syd for Alfred Nobels Vej (udover de 48 ha).

AAU-området
Som led i udviklingsarbejdet for Campusområdet
planlægges også for boliger, primært ungdomsboliger men også mindre familieboliger målrettet
færdiguddannede, der ønsker at blive og evt. stifte
familie.

Skolerne i området
En række skoledistrikter løber sammen i universitetsområdet. Det drejer sig om Herningvej Skole,
Seminarieskolen, Byplanvejens Skole, Tornhøjskolen,
Gug Skole og Gistrup Skole, afd. Gistrup. Skolerne i
området er meget forskellige hvad angår udvikling
elevtal og kapacitet. Det skyldes bl.a. at der er store
forskelle i indskrivningsprocenterne på skolerne i
området.
Den nye skoleprognose viser, at skolerne i området i
prognoseperioden samlet set falder med 330 elever.
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Alle skoler, på nær Gistrup (+1 elev), oplever i perioden faldende elevtal.

flest i Herningvejens skoledistrikt med i alt 150 flere
6-16 årige i 2030.

Byplanvejens Skole og Herningvejens Skole viser
stigende antal 6-16 årige i befolkningsprognosen,

Byudviklingsplanerne i området er så store, at det
faldende elevtal, som spåes i prognosen, skal tages
med et forbehold.

Vision for Gigantiumkvarteret v. Vandkunsten fra
konkurrencen om fremtidens forstad ’City in Between’

Vodskov
Byudvikling i Vodskov
Byudviklingsplanen for Vodskov forventes godkendt af byrådet i august 2018. Med baggrund heri
er flere boliglokalplaner på vej, og der ventes at
blive igangsat yderligere planer. Desuden forventes
følgende projekter gennemført i 2018: forskønnelse
af hovedgaden, etablering af en mindre plads/bypark som et mødested og endelig forskønnelse af et
baneareal i byen.

Vodskov Skole
Prognosen viser, at Vodskov Skole forventes at stige
fra 572 til 666 elever frem mod 2029/30. Klassetallet stiger med 5, men skolen vil stadig have ledig
kapacitet i 2029/30. Der er planlagt en del byudvikling i Vodskov, så udviklingen skal følges nøje de
kommende år.
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Nibe
Byudvikling i Nibe
Med baggrund i byudviklingsplanen for Nibe arbejdes med en række lokalplaner for et varierende antal
og forskellige typer af boliger.
Også med baggrund i byudviklingsplanen er der
igangsat en kampagne, bl.a. med udgivelsen af en
’bosætningsavis’ i maj 2018, hvor Nibe promoverer
sig som bosætningsby med mange forskellige former
for bomuligheder. Samtidig sættes fokus på kulturliv,
sport, handel, turisme og natur.

Nibe Skole
På Nibe Skole viser prognosen nogenlunde uændrede elevtal i prognoseperioden. Således vil der være
35 flere elever i 2029/30 og uændret klassetal.
Der er dog mange perspektivboliger (skønnet til
200) i byen, og det betyder at der kan forventes en
betydelig løbende udbygning over årene.

Illustrationsplan for lokalplan 10-1-111 vedtaget
februar 2018 for nyt boligområde mellem Nøragervej
og Parkvej.
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Svenstrup/Godthåb
2 byudviklingsplaner
Byudviklingsplanen for Godthåb har været under
planlægning siden 2017, og den første lokalplan er
undervejs, se illustrationen.
For Svenstrup er planlægningen netop i sommeren
2018 igangsat med et borgermøde. Her er der ingen
igangværende lokalplaner, men der er i de seneste år
vedtaget flere boliglokalplaner, bl.a. ved Tingstedet,
Midgården og Gammel Viborgvej.

Skolerne i Svenstrup/Godthåb
Der er to skoler i området: Svenstrup Skole og
Højvangskolen. På Svenstrup Skole viser prognosen
nogenlunde uændrede elevtal i prognoseperioden,
dog med en let faldende tendens. Skolen udnytter
kapaciteten, så der er ikke plads til store udsving i
elev- og klassetal. På Højvangskolen er billedet ca.
det samme. Skolen har dog en smule ledig kapacitet i
prognoseperioden.

Omdannelse af Andersens Stålvarefabrik i den
nordlige del af Godthåb. Lokalplan til 1. forelæggelse
i august 2018. Bjørk og Maigaard er arkitekter.
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Frejlev
Byudviklingsplan
Der arbejdes på at færdiggøre et forslag til byudviklingsplan til offentlig høring i 2018. Der arbejdes på
en lokalplan om omdannelse fra et erhvervsområde
til boliger, og der er også i de senere år udarbejdet
en række lokalplaner for nye boliger ved Griegsvej og
Carl Nielsens Vej.

Frejlev Skole
På trods af en del boligudvikling er der stort set
status quo i befolknings- og skoleprognosen. Skoleprognosen viser kun 14 flere elever i prognoseperioden, men eleverne udløser 3 flere klasser. Skolen har
kapacitet til udviklingen, men udviklingen i Frejlev
skal følges nøje pga. by- og boligudviklingen i byen.
Der er 420 perspektivboliger i Frejlev, hvilket yderligere understreger behovet for at følge den grundigt
med hensyn til skolekapacitet.

Til højre illustrationsplan fra lokalplan for boligudbygning v. Griegsvej/Ny Nibevej, vedtaget februar
2018
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Vestbjerg
Byudvikling i Vestbjerg
Der er netop udarbejdet byudviklingsplan for
Vestbjerg. Sideløbende med dette planlægningsarbejde er igangsat arbejde med to lokalplaner, som
indeholder boliger i Vestbjerg.

Vestbjerg Skole
Skolen viser ret stabile elevtal i prognoseperioden,
dog med et fald de kommende år. Skolen udnytter
kapaciteten fuldt ud alle årene og har et stabilt klassetal. Kommende byudvikling af Vestbjerg kan således
få betydning for om skolen kan rumme en eventuel
vækst i elevtallet.
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