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Intro
Boligstrategien udtrykker byrådets politiske retning og prioritering af den fremtidige
boligudvikling i Aalborg Kommune. Det sker for at sikre balance mellem boligudbud og
befolkningens boligefterspørgsel og samtidig sikre mangfoldighed i beboersammensætning, boligtyper, boligpriser og ejerforhold. Blandede by- og boligområder er godt for
sammenhængskraften og kan være kilde til et inspirerende og attraktivt byliv på tværs
af indkomst og livsfase.
Grundlaget er databaseret. Siden 2011 har Aalborg Kommune haft adgang til data fra
LOIS statistik, som er en database med bl.a. CPR-, CVR- og BBR registre. Data opdateres
dagligt og danner grundlag for kommunens opgørelser over befolknings- og boligudviklingen. Boligstrategien er dynamisk og tilpasser sit fokus ud fra dataopdateringer om
aktuelle forhold i befolkningsudviklingen og boligsituationen. Boligstrategien refererer til
de tre boligtyper, som er mest udbredte i kommunens boligmasse: lejlighed (etagebolig),
parcelhus (fritliggende enfamiliehus) og rækkehus (række-, kæde- eller dobbelthus).
Med en datadrevet tilgang, herunder også brug af befolkningsprognosen, er det muligt at
kortlægge udviklingstendenser i det Aalborgensiske boligmarked, befolkningens flyttemønstre og boligpræferencer og på den baggrund forventninger til fremtidens boligbehov på kort og langt sigte. Boligstrategien kortlægger, hvor der er potentialer for fremtidens boligudvikling fordelt i kommunens bymønster med en geografisk tredeling i hhv.
Aalborg by, 11 oplandsbyer med vækstpotentiale samt øvrige oplandsbyer og landsbyer.
Boligstrategien skal omsættes til praksis. Den fremtidige boligudvikling i Aalborg Kommune skal særligt målrettes 3 voksende grupper i kommunen:
• Ældre
• Børnefamilier
• Singler
Til udmøntning af strategien opridses kommunale styringsredskaber. Derudover anvendes en lang række datakilder til at kortlægge og kvalificere udviklingsprojekter om fremtidens boligbyggeri. Boligstrategien skal fungere som et dialog- og prioriteringsværktøj
overfor investeringer i boligbyggeri i Aalborg Kommune, så vi sammen kan sikre en kommune, der er attriktiv at bo og leve i.

Vidste du, at..
Indbyggertallet i Aalborg Kommune er
217.154 personer

I kommunens boligmasse er
der flest lejligheder
Der findes 116.127 boliger i
Aalborg Kommune

Der bor i gennemsnit 1,99 personer pr.
husstand i Aalborg Kommune.
I 2011 var tallet 2,02
I Aalborg Kommune er 27%
af den samlede boligmasse
almene boliger

Et parcelhus i Aalborg
Kommune er i gennemsnit
150,1 m2

Børnefamilier i Aalborg
Kommune har i gennemsnit
1,73 børn
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Baggrund
Bymønster

De geografiske områdeinddelinger, som benyttes i boligstrategien, refererer til kommunens gældende bymønster. Bymønstret består af en tredeling: Aalborg by, 11 oplandsbyer
med vækstpotentiale samt øvrige oplandsbyer og landsbyer. I boligstrategien betegnes
de to sidstnævnte også samlet set som oplandet. Oplandet inkluderer således Aalborg
Kommune uden for afgrænsningen af Aalborg by.

Flyttemønstre og stedstilknytning
Nybyggede boliger supplerer boligudbuddet sammen med eksisterende boliger, der
sættes til salg eller leje. Når beboere fraflytter eksisterende boliger, giver det plads til
nye beboere, og derved igangsættes flyttekæder, som medfører en ny fordeling af befolkningsgrupperne. Befolkningens flyttemønstre bygger på individuelle motiver. Det
kan eksempelvis være ønsket om en anden boligstørrelse og boligtype eller beliggenhed
nær funktioner som skole, kulturtilbud eller rekreative områder.
Borgernes tilknytning til det område, de er bosat, har stor betydning for deres flyttemønstre. Ofte er beboernes tilknytning til deres lokalområde tæt forbundet til områdets
identitet. Vores bopæl udgør en slags personligt visitkort, som signalerer for omverden
hvem vi er, og hvad vi prioriterer. Størstedelen af de borgere, som flytter inden for Aalborg Kommune, flytter til en anden bolig i samme område. Det er udtryk for stedstilknytning. Det understreger samtidig behovet for et varieret boligudbud i forskellige prisklasser internt i kommunens boligområder, så det er muligt at blive boende i et område
gennem livet på tværs af livsfaser og indkomst.

Afgrænsning af Aalborg by
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De 11 oplandsbyer med vækstpotentiale

Bosætningstendenser
Der ses flere aktuelle bosætningstendenser i Aalborg Kommune. Den gennemsnitslige
boligstørrelse vokser for rækkehuse og parcelhuse, mens den er uændret for lejligheder.
Med tanke på de mange nye små ungdomsboliger, der er bygget, og som trækker gennemsnittet nedad, må størrelsen på de øvrige lejligheder således også være stigende.
Samtidig er den gennemsnitslige husstandsstørrelse faldende. Parcelhuset udgør den
boligtype, som flertallet af befolkningen er bosat i (43%), til trods for at den mest udbredte boligtype i kommunens boligmasse er lejligheder. Det skyldes, at der i gennemsnit bor flere personer sammen i parcelhuse end i lejligheder. I alt 38% af kommunens
indbyggere bor i lejligheder, og 13% er bosat i rækkehuse. Familieformerne og dermed
husstandssammensætningerne er mere nuancerede end nogensinde, og det stiller krav
om fleksible boliger og boligområder med forskellige boligtyper. Samtidig ses der en
tiltagende interesse for bofællesskaber, som skal imødekommes.

Øvrige oplandsbyer og landsbyer
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Befolkning og boliger

Aldersinddelt befolkningsprognose 2020-2031
5/14/2020

Indeks

Indekseret befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper
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Hvert år bygges nye boliger, ligesom indbyggertallet stiger årligt. Aalborg Kommune arbejder for at sikre, at den fremtidige boligudvikling bliver balanceret, så vi undgår situationer med mangel på eller overskud af boliger. Kunsten er at skabe balance mellem de
boliger, der bygges, og den efterspørgsel, der forventes fremover.
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Aalborg Kommune har oplevet en markant befolkningstilvækst på ca. 21.000 gennem
de seneste 10 år, hvilket har stillet krav til boligudbuddet. Tilvæksten og Aalborgs transformation er gået hånd i hånd, og boligudviklingen har været sat på ”fast forward”. Efterspørgslen på boliger har været stor, især på ungdomsboliger, hvilket, sammen med
Aalborg Universitets vækst, har været med til at positionere Aalborg som en attraktiv studieby. Nu har byudviklingen og boligbehovet forandret sig, og det kalder på et andet fokus.
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Der er i dag 116.127 boliger i Aalborg Kommune, hvilket er en stigning på 13,5% siden 2011.
Ca. halvdelen (49%) af kommunens boligmasse er lejligheder, mens 31% af boligerne er
parcelhuse og 14% er rækkehuse. I perioden fra 2011 til i dag er antallet af lejligheder i kommunen steget med 22%, rækkehuse er steget med 11% og parcelhuse er steget med 4%.
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Side 1

Befolknings- og boligprognose for Aalborg Kommune

bolig- og befolkningsvækst
Den aldersinddelte befolkningsprognoseHistorisk
2020-2031
estimerer en markant stigning i antallet af
Bolig Befolkning
kommunens borgere på 80 år og ældre. Børn i alderen
0-5 år er den aldersgruppe, der estimeres
at
3000vækste næst mest. Det kalder på et boligstrategisk fokus på ældreegnede boliger og boliger til2871
2519
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I dag er 95,24% af alle boliger i kommunen beboet. I 2011 var 95,73 % af kommunens
boliger beboet. Andelen af tomme boliger i kommunen har således ligget stabilt på 4-5%
1766
over de seneste 10 år. Der har været særlig fokus på tomme lejligheder i Aalborg. Kommunen følger boligsituationen nøje, og de tomme lejligheder analyseres løbende bl.a.
på baggrund af data om ejerforhold og opførelsesår. I dag er størstedelen af de tomme
lejligheder ejet af private investorer, som udlejer lejlighederne. Næst flest tomme lej2019
ligheder er ejerboliger, og en mindre andel er almene lejeboliger. Samtidig er der flest
tomme lejligheder blandt den ældre boligmasse før 1939. Det kan skyldes, at disse lejligheder er ubeboede pga. igangværende eller forestående renovering, hvilket er gældende
for en del almene boliger. Der findes ligeledes tomme nyopførte lejligheder fra 2020 og
2019, som kræver tid for at blive beboet. Disse forventes beboet i takt med kommunens
befolkningstilvækst og et gradvist forandret tempo i byggeriet.
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Målsætningen om at sikre boliger til studerende i Aalborg er indfriet, og byen er velforsynet med almene studieboliger. Nu rettes det boligstrategiske fokus på boligbyggeri, der
henvender sig til befolkningsgrupper, som jf. befolkningsprognosen estimeres at vokse
mest: ældreegnede boliger til personer over 80 år og boliger til børnefamilier. Samtidig
fokuseres på udviklingen i antallet af singler i form af enlige kvinder og mænd, som der
ses en stigning af i kommunen, og som i alt udgør 35% af kommunens borgere.
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Aalborg Kommunes befolkningsprognose 2020-2031 estimerer en befolkningstilvækst på 18.852
personer frem til og med 2031. Det svarer til et gennemsnit på 1.571 personer flere i kommunen årligt over de næste 12 år. I samme periode estimeres en vækst i antallet af boliger på 15.843 boliger,
svarende til 1.320 nye boliger årligt.
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Målgrupper
Ældre

Gruppen af ældre inkluderer kommunens borgere fra 80 år og opefter. Det er den aldersgruppe, som estimeres at vækste mest i løbet af de kommende 12 år. I dag udgør
de ældre på over 80 år 4,5% af kommunens samlede indbyggertal. I 2031 estimeres de
ældre at udgøre 6,3% af befolkningen i Aalborg Kommune.
Der er stor forskel på de ældres behov for service og omsorg, hvilket afspejler sig i forskellige boligpræferencer. Flertallet af de ældre udskifter parcelhuset med lejlighed.
Flyttemotivet er ofte at komme til en ældreegnet bolig, evt. på et plejehjem. Den største
koncentration af ældre i kommunen findes i Aalborg by, hvor 65% af kommunens ældre
borgere er bosat, og de fleste i lejlighed. Der bor flest ældre i bydelsafgrænsningen Hasseris, dernæst Grønlandskvarteret mens tredje flest ældre bor i Vejgård. Fælles for de
ældre 80+ årige, som er bosat i disse tre bydele, er, at de primært bori lejligheder.
Den næst største koncentration af ældre borgere i kommunen findes i parcelhuse i Aalborg by. Det skaber muligheder for fremtidige flyttekæder, når de ældre fraflytter deres
parcelhuse. Samtidig understreges koncentrationen af ældre i Aalborg by set i forhold til
oplandet. De ældre, som er bosat i oplandet uden for Aalborg by, bor primært i én af de
11 oplandsbyer med vækstpotentialer. Her er flest ældre bosat i rækkehuse, næst flest
bor i parcelhuse, mens kun få bor i lejligheder. Denne fordeling afspejler den boligmasse,
som findes i kommunens forskellige områder.
Det boligstrategiske fokus på ældreegnede boliger retter sig først og fremmest mod
at sikre overskuelige boligstørrelser og -priser. Boliger til ældre skal have fokus på
tilgængelighed og være vedligeholdelseslette med adgang til udearealer som gårdhaver eller altaner samt mødesteder og aktivitetsmuligheder i området.
Ældreegnede boligområder skal desuden have særligt fokus på omkringliggende
fodgængerruter og adgang til kollektiv transport, ældreservice og gerne tilknytning
til plejehjem og ældrecenter i nærområdet.
Det stigende antal af ældre i kommunen betyder, at der er brug for at tænke boliger
til ældre ind i byudviklingsområderne, ikke mindst de store områder på Stigsborg og
Universitetskvarteret i området ved Gigantium.
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Børnefamilier
Datagrundlaget for analysen af børnefamilier er husstande med hjemmeboende børn i
alderen 0-17 år. I alt 18 % af kommunens indbyggere er børn. De 0-5 årige børn er den
aldersgruppe, som estimeres at stige næst mest over de kommende 12 år, kun overgået
af de ældre.
Børnene spiller ofte en afgørende rolle for, hvornår familien flytter og til hvilken bolig og
beliggenhed. Boligstørrelse, adgang til egen have og god skole spiller en afgørende rolle
for børnefamiliers boligvalg. Parcelhuset er børnefamiliernes foretrukne boligtype, som
danner rammen om 62% af alle børn bosat i Aalborg Kommune. Til sammenligning bor
20% af alle børn i kommunen i lejlighed. 57% af de børn, der bor i parcelhus i kommunen,
er bosat i oplandet, mens 43% bor i Aalborg by.
Børnefamiliers boligbehov og -præferencer imødekommes med opmærksomhed på, at
parcelhuse fortsat vil være populære. I kommunens oplandsbyer har børnefamilierne
mulighed for at købe et eksisterende parcelhuse eller udleve drømmen om et nyt parcelhus. I Aalborg by er tendensen, at børnefamilier køber eksisterende parcelhuse og sætter
flyttekæder i gang. Det er hensigtsmæssigt, at nye børnefamilier køber sig ind og ændrer
eksisterende sølvbryllupskvarterer til nye familieområder, særligt når det sker i områder
nær skoler, så børnene får korte og sikre skoleveje. Det sker dog ikke i så stort omfang
som ønsket, bl.a. pga. økonomiske udfordringer for unge børnefamilier.
De økonomiske lånemuligheder for børnefamilier, som ofte er førstegangskøbere på boligmarkedet, er skærpede efter finanskrisen og COVID-19 krisen, hvor der ses krav fra
realkreditinstitutter om øget egenfinansiering fra 5% til 10% for boligkøbere. Samtidig
har pengeinsitutter økonomiske præferencer for nybyggede typehuse, hvor budgettet
ofte er fastlåst og overholdes sammenholdt med køb af ældre boliger og renoveringsprojekter, hvor budgettet er vanskeligere at forudsige. Det betyder, at der skal boligstrategisk fokus på at sikre boliger og byggegrunde til overkommelige priser, både i Aalborg
by og de 11 oplandsbyer med vækstpotentiale. Desuden skal der fortsat være fokus på
lejligheder til børnefamilier i byen med fokus på legepladser og udendørs faciliteter til
børn samt gode skoleveje.
Rækkehuse, townhouses (bymæssige rækkehuse i flere etager) og lejligheder i Aalborgs bydele eller byudviklingsområder kan være et attraktivt og tættere alternativ
til parcelhuset for børnefamilierne. Slutteligt er det vigtigt at indtænke almene familieboliger i byudviklingen af Aalborg by og de 11 oplandsbyer med vækstpotentiale
for kommunens børnefamilier, som ønsker at bo til leje eller ikke har økonomisk mulighed for at købe en ejerbolig.
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Singler
Gruppen af singler inkluderer voksne fra 18 år, der bor alene i en husstand, evt. med
hjemmeboende børn. Singlerne varierer både i fht. køn, alder, livsfase, ressourcer og
værdisæt. Singlerne er særlig interessant i boligstrategisk sammenhæng, fordi der ses
en markant stigning i antallet. Siden 2011 er der sket en stigning på 22% af enlige mænd
til i alt 35.000. Tilsvarende er der i dag ca. 41.000 kvindelige singler, hvilket er en stigning
på 9% siden 2011. Singlerne udgør 35%, dvs. mere end hver tredje, af kommunens indbyggere. Stigningen i singler er bl.a. et udtryk for, at husstandssammensætningen er under
forandring, hvilket stiller krav til boligmassen i kommunen. Grundlæggende betyder denne udvikling, at der er behov for boliger, der kan finansieres af én indtægt.
Boligstrategiens analyse af singler i kommunen inddeler singlerne i forskellige aldersgrupper. Den aldersgruppe, hvor der findes flest singler, er de 18-24 årige, som udgør
20% af alle singler i kommunen. Det hænger sammen med Aalborg position som attraktiv studieby. Målsætningen om at sikre boliger til studerende i Aalborg er nu indfriet, og
byen er velforsynet med studieboliger. Det boligstrategiske fokus på singler skal fremover målrettes boliger til kommunens mange øvrige singler, bl.a. de 50-69 årige singler,
der også udgør 20% af alle kommunens singler. Det er en vigtig pointe, at singlerne har
meget varierende huslejebudget og boligpræferencer afhængig af alder og eventuelt
hjemmeboende børn.
Lejlighederne er singlernes foretrukne boligtype, og flertallet af singlerne er bosat i
Aalborg by. Dette er forventeligt, fordi langt størstedelen af kommunens lejligheder er
beliggende i Aalborg by. Singlerne har en høj flyttefrekvens og flytter primært mellem
lejligheder internt i Aalborg by.
Fælles for singlerne er behovet for mødesteder med andre. Der skal boligstrategisk fokus på at skabe rammer for fællesskaber og faciliteter til at fremme naboskab og byliv i
by- og boligudviklingen målrettet singler. Også andre grupper efterspørger dette.
Kommunens mange singler betyder, at der i alle boligområder skal målrettes en stor
del af boligerne til denne gruppe. Husleje fylder mere for enlige end for par, og singlerne har behov for boliger i overkommeligt prisniveau, selvom der selvfølgelig er
stor variation i folks betalingsevne. Den boligstrategiske planlægning af boliger til
singler skal sikre, at boligstørrelser og priser er egnet til enlige både for almene boliger samt private udlejningsboliger og ejerboliger.
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Bymønster og potentialer
Aalborg By

Aalborg by har en central funktion som dynamo for hele Norddanmark og danner samtidig rammen om hverdagslivet for ca. 2/3 af kommunens borgere. Den sammenhængende by består af Aalborgs forskellige bydele og kvarterer med hver sin identitet, der som
helhed skal rumme alle befolkningsgrupper, herunder også de 3 grupper, som vokser
og tiltrækker sig særligt fokus: ældre over 80 år, børnefamilier og singler. Aalborg by
rummer størstedelen af kommunens etageejendomme og lejligheder og en lang række
parcelhusområder i de forskellige bydele. Set under ét rummer byen stor mangfoldighed
af boligtyper. Bydelene og kvartererne er blandede i varierende grad.
Afgrænsning af Aalborg by

Byudvikling med kvalitet og fortætning
Der er planlægningsmæssigt stort fokus på fortætning med kvalitet, hvor projekter indpasses under hensyntagen til de enkelte områders identiteter og visioner. I Aalborg Midtby sker indpasning af nye boliger som huludfyldning og med stor vægt på arkitektur og
byrum med vægt på grønne opholdskvaliteter og fodgængerforbindelser. Vækstaksen
er udgangspunkt for fortætning langs Plusbussen på flere måder, dvs. både som mindre
huludfyldninger og i større byudviklingsområder som fx Universitetskvarteret i området
omkring Gigantium. Denne udvikling kan fortsætte mange år endnu. Plusbus2, der er
under udvikling som en supplerende højklasset kollektiv forbindelse og byudviklingskorridor, tænkes på tilsvarende vis at understøtte en lang række byudviklingsområder såsom
bl.a. Stigsborg og Skalborg. I disse byudviklingskorridorer og store byudviklingsområder
planlægges primært for boligudvikling af lejligheder og rækkehuse.
Aalborgs byudvikling sker i tæt samspil med udbygning af bæredygtig mobilitet, og der
lægges op til, at det skal være muligt at bo i byen uden bil, hvilket er attraktivt for både
ældre, singler og i nogen grad også for børnefamilier. Der er dog behov for at udvikle nye
typer boliger i de tætte områder til børnefamilier, som ellers generelt foretrækker parcelhuse. Udover lejligheder med gode udearealer kan det være town houses, dvs. urbane
rækkehuse i 2 eller 3 etager med adgang til grønne arealer. Endvidere viser der sig en
spirende interesse for bofællesskaber som nye boligformer, også i byen.
Den strategiske boligudvikling af Aalborg by har fortsat fokus på kvalitet. Kvalitet er et
middel til at fastholde og tiltrække nye borgere. Byudviklingsplaner for Aalborgs bydele
fokuserer på kvalitetsløft og styrkelse af identitet og sammenhænge i og mellem bydelene. Bydelene rummer Aalborgs store områder med parcelhuse, som er meget attraktive
for børnefamilier. Flyttekæder igangsættes, når fx seniorer fraflytter eksisterende par-
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celhuse til fordel for mindre boliger herunder rækkehuse og lejligheder, og derved giver
plads til nye generationer af børnefamilier i Aalborgs parcelhusområder. Flyttekæderne
er dog påvirket af samfundsøkonomiske strukturer med skærpede krav til boligkøberes
finansiering af ældre og renoveringsmodne boliger. Det understreger behovet for et boligstratgisk fokus på at sikre boliger i alle prisklasser til alle befolkningsgrupper. Desuden
aktualiserer det behovet for nye typer familieboliger og eksperimenter med boligformer
som fx bofællesskaber.

Behov for eksperimenter og nye typer boliger
Der er behov for udvikling af nye boligtyper, herunder byboliger, der er attraktive for børnefamilier. Inspirationen til nye boligtyper findes bl.a. fra Statens Kunstfond, der sammen
med Realdania har skabt et såkaldt Boliglaboratorium med det formål at skabe et rum
for boligeksperimenter og nytænkning af dansk boligarkitektur. Fokus i boliglaboratoriet
er på mangfoldighed, bæredygtighed og fællesskaber. På landsplan sker der i øjeblikket
udvikling og byggeri af forskellige typer af bofællesskaber. De forskellige projekter følges som inspiration for udvikling af boligeksperimenter i Aalborg Kommune.

Potentialer og behov i Aalborg by

I Aalborg by vil singlerne fortsat efterspørge lejligheder og til dels rækkehuse og
townhouses med fokus på overkommelig størrelse og prisniveau. Desuden forventes
singlerne at efterspørge boliger, der er vedligeholdelseslette og med mulighed for
udendørs mødesteder til byliv, naboskab og fællesskab. Denne efterspørgsel forventes også at ses hos ældre og børnefamilier, som ønsker at bo i Aalborg by. Særligt
gruppen af singler og ældre skal der planlægges boliger for i forbindelse med byudviklingen af de større udviklingsområder ved Stigsborg og Gigantiumkvarteret. Potentialer for boligudvikling i Aalborg by målrettet børnefamilier er både koncentreret om eksisterende parcelhusområder i bydelene og nye rækkehuse og lejligheder
i udviklingsområderne. Generelt er der i hele Aalborg by behov for flere betalelige
boliger. En betalelig bolig er ikke nødvendigvis en lille bolig. Der er brug for en differentieret palette af betalelige boliger i forskellige typer og størrelser. Der skal arbejdes fokuseret med dette i by- og boligudviklingen.
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11 oplandsbyer med vækstpotentiale
Kommunens hovedstruktur udpeger 11 oplandsbyer med vækstpotentiale. Det drejer sig
dels om de tidligere kommunebyer Nibe og Hals, dels om 9 oplandsbyer i Aalborgs nærzone. Ca. 17% af kommunens indbyggere bor i de 11 oplandsbyer med vækstpotentiale.
Oplandsbyerne har en mangfoldighed af bosætningstilbud med en overvægt af parcelhuse og supplerer dermed boligudbuddet i Aalborg by. De fleste boliger i oplandsbyerne er
privat ejede, men der findes også almene boliger og få private udlejningsboliger. Udover
det særlige ved at bo i en mindre by med hver sin historie og identitet, spiller økonomien
ind på bosætningen, da boliger i oplandsbyerne typisk er billigere end i Aalborg by.

Byudviklingsplaner
De 11 oplandsbyer vokser både i indbyggertal og boligtal. Byrådet har igangsat byudviklingsplaner for samtlige 11 oplandsbyer med vækstpotentiale. Planerne er udarbejdet
med meget stor borgerinddragelse, og har derfor et stort lokalt ejerskab og fungerer
som et godt grundlag for videre planlægning og projektudvikling i byerne. Samtlige byudviklingsplaner er enten afsluttede eller under udarbejdelse. Planerne har fokus på at
forbedre centrale byrum og medvirker til at styrke byernes identitet og attraktivitet. Der
udlægges nye byvækstområder tilpasset byernes identitet, struktur og potentialer, samtidig med prioritering af byfortætning og omdannelse fremfor byspredning. Den strategiske boligudvikling i de 11 oplandsbyer fokuserer i stort omfang på planlægning for nye
private parcelhuse og i nogen grad rækkehuse. Også de almene boligorganisationer kan
indtænkes som udviklere i de 11 oplandsbyer med vækstpotentiale.

Potentialer og behov i oplandsbyer

Vestbjerg

Nibe

Vadum

Vodskov

Frejlev

Klarup

Godthåb

Svenstrup

De 11 oplandsbyer med vækstpotentiale
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Hals

Gistrup Storvorde

Oplandsbyerne er et oplagt sted for mange børnefamilier til at udleve parcelhusdrømmen. Det kan ske både i form af eksisterende parcelhuse og som nybyggeri. Børnefamilierne forventes fortsat at efterspørge parcelhuse i oplandsbyerne. Desuden
er der et stort behov for mindre og billigere boliger i oplandsbyerne til de seniorer og
ældre, som ønsker at fraflytte deres parcelhus og fortsat bo i det nærområde, som
de er knyttet til. Det kan fx være i form af rækkehuse eller i nogen grad lejligheder.
De samme boligtyper kan være attraktive for familier, der skilles og må fraflytte parcelhuset. Der er således behov for mindre og billigere boliger i oplandsbyerne som
supplement til parcelhusene.

Øvrige oplandsbyer og landsbyer
Kommuneplanens hovedstruktur definerer kategorien ’øvrige oplandsbyer og landsbyer’
som de byer, der er beliggende udenfor Aalborg By og de 11 oplandsbyer med vækstpotentiale. Som udgangspunkt er der ikke defineret vækstpotentialer for disse mindre
byer, men de er tilkendt fleksible rammer for lokalt forankret udvikling. I praksis betyder
det, at der planlægges for, at byerne fortsat kan fungere som levedygtige og attraktive
bosætningsbyer. Der kan være mulighed for mindre udstykninger på eget initiativ, men
det er lokale initiativer, der skal drive udviklingen. Ca. 19% af indbyggerne i Aalborg Kommune er bosat i de øvrige oplandsbyer og landsbyer.

Landsbyliv som en livsform
Nogle småbyer affolkes, mens andre er mere levedygtige. Generelt må alle byer i Aalborg Kommune betegnes som levedygtige, men de rummer forskellige potentialer og
dynamik. At bo på landet har altid været drømmen for nogle befolkningsgrupper, men på
landsplan såvel som i Region Nordjylland og Aalborg Kommune er urbaniseringstendensen dominerende: befolkningen flytter generelt set mod byerne.
Parcelhuse er den absolut dominerende boligtype i de øvrige oplandsbyer og landsbyer.
Her er boligerne og kvadratmeterpriserne typisk blandt de billigere i kommunen, hvilket
gør det attraktivt for befolkningsgrupper, der er mindre økonomisk formående at slå sig
ned her. Landsbylivet er dog meget mere end billige boliger. Her er højt til loftet og plads
til nytænkning af hverdagslivet.

Potentialer men behov for nytænkning

Landsbylivet rummer store potentialer for befolkningsgrupper, som prioriterer en
livsstil med fokus på:
• Fællesskaber
• Bæredygtighed evt. i form af selvbyg eller dyrkning af grøntsager
• Naturoplevelser i rekreative omgivelser
• Arbejde hjemmefra (som evt. vil stige efter COVID-19 krisen)
Boligerne på landet er altovervejende private, og det forventes også i fremtiden. Udvikling her kræver således private initiativer og kapital. Til gengæld skal kommunen
udvise stor åbenhed overfor ønsker om at eksperimentere med nye boligtyper eller
boligformer på landet.
Øvrige oplandsbyer og landsbyer
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Anvendelse af boligstrategien
Kommunale styringsredskaber

Kommunens regulering af den fremtidige boligudvikling kan ske med brug af følgende
styringsredskaber:
• Boligtypologier kan til en vis grad bestemmes via kommuneplan og lokalplaner.
• Omfang og udformning af bygninger kan bestemmes via lokalplaner.
• Der kan stilles krav om 25 % almene boliger i et nyt område. Derudover kan ejerforhold
ikke reguleres med planloven.
• Uden at stille krav om en vis andel almene boliger, er det muligt at bruge almene boligprojekter strategisk i forhold til større private projekter (som det er sket på Eternitten, Østre Havn m.fl.).
• Kommunens arealer kan bruges som en vigtig brik i at styre udviklingen via projektsalg
af store kommunale udviklingsarealer.
• Regulering af p-norm kan ændre incitament for udvikling af særlige boligtyper og
-størrelser, som vi kender det fra reducerede krav til små boliger.
• Fleksibel og kombineret udlejning kan anvendes i almene boligorganisationers afdelinger, så en afdelings beboere opfylder specifikke anvisningskriterier. Denne regel kan
bruges til at opnå spredning i beboersammensætningen.
• Boligreguleringsloven i fht. flexboliger i kommuneplanen.
• Fokus på husstande frem for borgere i planlægningen, fordi det giver et mere retvisende billede af boligbehovet blandt kommunens befolkning.
• Med stor opmærksomhed på bolig og befolkningsprognoserne skal det både administrativt og politisk overvejes nøje, hvilke nye by- og boligudviklingsområder, der igangsættes. Dette for at sikre igangværende boligområders absorbering i markedet, inden
nye områder udvikles.
• Vi skal planlægge for boligområder med karakter, der kan tiltrække forskellige typer af
mennesker, hvoraf nogle selv kan være aktive i den videre udvikling.
• Kommunen kan stille krav til de almene boligorganisationer om billige almene boliger
Derudover vil kommunens dialog med udviklere af boliger bl.a. fokusere på, at sikre
betalelige boliger (affordable housing).
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Boligstrategisk vision
Vi skal sikre blandede attraktive byer og bykvarterer. Variation i boligtyper og -størrelser,
ejerformer og prisniveauer i kommunens byer og bydele anses for at være en kvalitet,
som er med til at sikre en mangfoldig beboersammensætning. Det er vigtigt at kombinere ejerboliger og private og almene lejeboliger for at opnå mangfoldige boligområder,
hvor befolkningen mødes på tværs af indkomstniveau og livsfase. Det kan bidrage til samfundets sammenhængskraft når vi bor nær ved og socialiseres med forskellige sociale
lag. Samtidig bidrager det til at undgå segregering.
Det er også vigtigt at styrke områdernes forskellige identitet, som fx kan være knyttet
op på landskabet, særlig lokalhistorie, særlig livsstil, byggestil eller arkitektur. Det kræver
balance og omtanke at optimere både variation og identitet.
Boligudviklingen skal styres imod balance mellem boligudbud og efterspørgslen herpå,
så vi undgår boligmangel, tomme boliger og fejlinvesteringer, men derimod tiltrækker
og fastholder borgere i kommunen. Tre grupper er i fokus i boligstrategien, fordi de er
i vækst: ældre over 80 år, børnefamilier og singler. Sidstnævnte gruppe går på tværs af
alder men har den udfordring, at huslejen skal betales af kun én indtægt.
Nye tendenser peger på nye boligpræferencer. Mange ønsker at leve et hverdagsliv i et
tæt fællesskab, uanset om det foregår i storbyen, forstaden, oplandsbyen eller i en landsby. Et grønt boligmiljø er også højt på ønskelisten hos mange. Familieformerne ændrer
sig løbende med meget store variationer. Det betyder, at der er behov for at udvikle nye
boligformer som fx generations- eller bofællesskaber, men også, at der kan være behov
for stor fleksibilitet i boligerne, som skal kunne rumme husstande af varierende størrelse.
Grøn omstilling og byudvikling er gensidigt forbundne, da der udledes store mængder
drivhusgasser som led i byggeriet og til boligopvarmning. Bæredygtighedskravene udvikler sig løbende, og bygningsreglementet stiller skærpede krav til isolering og materialer
mv. Der er behov for fornyelse og innovation af boligbyggeriet, og det er vigtigt at være
på forkant med udviklingen og understøtte eksperimenter. Kommunen er selv bygningsejer og kan gå foran med eksperimenter og indsatser i forhold til den grønne omstilling.
COVID-19 krisen er en global pandemi uden fortilfælde. Boligøkonomer estimerer, at den
økonomiske effekt på boligmarkedet ikke bliver ligeså alvorlig som finanskrisen, fordi der
dengang var 'sygdom' i økonomien i form af boligspekulation og oppustede boligpriser,
hvilket ikke er tilfældet i dag. Storbykommuner som bl.a. Aalborg forventes at blive mindre ramt i af coronakrisens effekter på boligmarkedet end mindre kommuner. I Aalborg
Kommune opdateres data om boligmarkedet løbende som grundlag for at tilpasse boligstrategien, hvis/når der bliver behov for det.
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