
Plan for beslutningsoplæg for nybyggeri af yderligere skoler, idrætsfaciliteter og 
lokale samlingssteder til fritids- og foreningslivet 
 

Indledning 

Befolkningen i Aarhus vokser og har på nuværende tidspunkt rundet 340.000 personer. I de kommende 10 

år er det forventningen, at befolkningstallet stiger med ca. 4.800 personer om året. Byrådet har med ”Fortæl-

lingen om Aarhus” og ”Aarhusmålene” en vision om at Aarhus skal være ”en god by for alle”, ”en by i bevæ-

gelse” og ”en by med handlekraft og fællesskab”. Som en del af denne vision skal Aarhus være en attraktiv 

by med gode rammer for borgernes arbejdsliv, uddannelsesmuligheder, fritidsliv mv. For at kunne indfri må-

lene skal der skabes plads til udfoldelse, samarbejdes på tværs, gentænke mulighederne og findes nye løs-

ninger og synergier.  

 

Formålet med dette notat er, at se på hvordan der kan sikres arealer og rammer for øget offentlig service 

som følge af by- og befolkningsudviklingen, hvor der tages udgangspunkt i en helheds- og samtænkning af 

de forskellige kommunale funktioner og behov.  

 

Baggrund 

Byrådet har med Budget 2018 besluttet at bygge en skole i Nye og har samtidig vurderet at byudviklingen og 

befolkningsvæksten på sigt også vil give behov for skoleudbygning flere andre steder i Aarhus Kommune. 

Derudover fremgår det også af Budget 2018, at byudviklingen medfører behov for udbygning af kommunens 

idrætsfaciliteter og lokale samlingssteder til fritids- og foreningslivet. 

 

På den baggrund har byrådet frem mod Budget 2019 anmodet Børn og Unge om i samarbejde med Borg-

mesterens Afdeling at vurdere behovet for nybyggeri af yderligere skoler på baggrund af de langsigtede 

prognoser for befolkningsudviklingen, og på denne baggrund udarbejde en plan for det fremadrettede arbej-

de med løbende at tilvejebringe de nødvendige beslutningsoplæg. Udbygningen af idrætsfaciliteter og lokale 

samlingssteder til fritids- og foreningslivet mv. i byudviklingsområder indtænkes i dette arbejde, og Kultur og 

Borgerservice – samt eventuelt andre relevante afdelinger - deltager i denne del af arbejdet sammen med 

Børn og Unge og Borgmesterens Afdeling. 

 

Indeværende notat skitserer en generel plan for, hvordan byrådet fremadrettet vil få præsenteret beslut-

ningsoplæg for nybyggeri af yderligere skoler og idrætsfaciliteter og lokale samlingssteder til fritids- og for-

eningslivet. I et sideløbende notat beskrives forventningerne til konkrete projekter med nybyggeri af skoler 

og idrætsfaciliteter i de kommende år.   

 

Der har i mange år eksisteret en tværmagistratslig gruppe med repræsentanter fra Børn og Unge, Teknik og 

Miljø og Borgmesterens Afdeling, der har beskæftiget sig med arealreservationer på dagtilbudsområdet. Det 

foreslås, at denne gruppe udvides til at indeholde repræsentanter fra alle magistratsafdelinger, hvor de for-

skellige repræsentanter kan inddrages alt efter behov. Gruppen benævnes i det følgende ”arealreservati-

onsgruppen”. 

 

Der lægges op til, at nye projekter som udgangspunkt bør indeholde nedenstående faser. Tidsangivelserne 

skal ses som en overordnet pejling på hvor lang tid en samlet proces fra de indledende drøftelser til et fær-

digt anlægsprojekt kan forventes at vare, hvis der ikke sker væsentlige forsinkelser undervejs. Når de første 

faser benævnes ”år 0”, er det fordi, at disse faser i princippet kan ligge flere år i forvejen, før et konkret pro-

jekt igangsættes via en principindstilling.   

 

 



 

 

Plan for beslutningsoplæg 

 

1) År 0: Teknik og Miljø gør de øvrige magistratsafdelinger opmærksomme på kommende byudviklings-

/byfortætningsprojekter 

Når Teknik og Miljø går i gang med at udvikle nye områder eller der er udsigt til en væsentlig byfortæt-

ning/befolkningsvækst i eksisterende områder, tager de allerede i dette tidlige stadie kontakt til arealre-

servationsgruppen med henblik på at drøfte eventuelle behov for afsættelse af areal til offentlige formål.  

Behov for reservation af arealer til offentlige formål skal ses samlet for et større geografisk areal, og are-

alreservationsgruppen skal derfor forholde sig til behov for arealreservationer på tværs af flere lokalplan-

områder / udviklingsområder, så behovet står i forhold til relevante distriktsinddelinger og geografiske og 

organisatoriske grænser. 

 

2) År 0: Der træffes beslutning om arealreservationer 

Beslutninger om arealreservationer træffes for de forskellige områder på følgende vis:  

 

Dagtilbud:  

Ønsker om arealreservationer til dagtilbud foregår (som hidtil) ved at Børn og Unge sender ønske til 

Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling, og Borgmesterens Afdeling godkender reservationen.  

 

Skoler:  

Ved arealreservation til en ny skole sender Børn og Unge et dokumenteret ønske om arealreservation til 

Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling. Ønsket sendes samtidig til hele arealreservationsgruppen, 

da nyt skolebyggeri kan være katalysator for etablering af yderligere offentlig service som idrætsfacilite-

ter m.v. Borgmesterens Afdeling godkender reservationen.  

  

Idræt/fritid/foreninger: 

Ved arealreservation til en nye idræts- og fritidsfaciliteter sender Kultur og Borgerservice et dokumente-

ret ønske om arealreservation til Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling. Ønskerne kan både være i 

forbindelse med evt. nye skoler, men også som selvstændige placeringer eller ved eksisterende facilite-

ter. Ønskerne tager udgangspunkt i dels at dække væksten i lokalområdet men også med reference til 

den overordnede fordeling af idræts- og specialfaciliteter i kommunen. Borgmesterens Afdeling godken-

der reservationen. 

 

Ældreboliger/plejeboliger: 

Det foreslås, at der senere fremsendes et kommissorium for den udvidede arealreservationsgruppe, og 

herunder fastlægges en procedure for arealreservationer til ældreboliger/plejeboliger. 

 

Boliger under Socialforvaltningen: 

Det foreslås, at der senere fremsendes et kommissorium for den udvidede arealreservationsgruppe, og 

herunder fastlægges en procedure for arealreservationer til boliger under Socialforvaltningen. 

 

3) År 1: Principindstilling med beslutning om finansiering 

Den relevante magistratsafdeling fremsender en principindstilling til byrådet, hvor de overordnede ram-

mer for projektet – inklusiv den fysiske placering – beskrives. Der skal samtidig træffes beslutning om fi-

nansieringskilder, hvor en af kilderne kan være indtægter fra byudviklingsprojekter. Det bemærkes her, 

at der er et igangværende arbejde generelt omkring ”Byens udvikling – jordkøb/-salg, planlægning mv.”, 

hvor der overvejes mulige nye modeller for finansiering af arealer til offentlig service i forbindelse med 

byudvikling. 

 



Forud for fremsendelse af principindstilling hører den afsendende magistratsafdeling de andre magi-

stratsafdelinger via arealreservationsgruppen om der er grundlag for at fremsende fælles indstillinger 

med samplacering af flere offentlige servicetilbud. Som udgangspunkt indeholder principindstillinger fra 

Børn og Unge om nye skoler altid en vurdering af muligheder for samtidig at etablere idrætsfaciliteter og 

lokale samlingssteder til fritids- og foreningslivet sammen med Kultur og Borgerservice. 

 

4) År 1-2: Arbejde med inddragelse og nærmere beskrivelse 

På grundlag af principindstillingen igangsætter magistratsafdelingerne en organisering af det beskrevne 

projekt med henblik på at kunne gennemføre en inddragelsesproces med relevante parter. Samtidig ud-

vikles i samarbejde med Teknik og Miljø en mere præcis beskrivelse og reservation af areal til den fysi-

ske placering.  

 

5) År 2: Projekteringsindstilling 

Byrådet modtager projekteringsindstilling, der som udgangspunkt indeholder en nærmere beskrivelse af 

projektet, af den fysiske placering, den allerede gennemførte og kommende inddragelsesproces, organi-

sering af projektet, forventet entrepriseform og en finansieringsplan. Samtidig indeholder indstillingen op-

læg til beslutning om at frigive projekteringsbevilling, tidsplan for projektet og projektets overordnede fy-

siske og materielle målsætninger samt indstilling om rådgivervalg, herunder en eventuel arkitektkonkur-

rence.   

 

6) År 2: Brugerinddragelse 

Den eller de enkelte magistratsafdelinger er bygherre og forestår en omfattende inddragelse af brugere 

og lokale interessenter, der inddrages i projektprogrammeringen. Brugerne inddrages også i projekterin-

gen af projektet.  Brugerinddragelsen beskrives i den efterfølgende anlægsindstilling. 

 

7) År 3: Plangrundlag 

Efter bestilling fra bygherre udarbejder Teknik og Miljø i samarbejde med den / de relevante magistrats-

afdelinger det nødvendige plangrundlag, som fremsendes til byrådet, så byrådet kan nå at godkende Lo-

kalplan/kommuneplan senest samtidig med at bygherre har afsluttet projektering og færdiggjort udbuds-

materialet.  

 

8) År 3: Anlægsindstilling 

Der fremsendes anlægsindstilling til byrådet, hvor det endelige projekts materielle indhold, økonomi og 

tidsplan beskrives og der gøres rede for inddragelsesprocessen. Anlægsindstillingen indeholder oplæg til 

beslutning om at frigive anlægsbevilling, tidsplan for projektet og projektets fysiske og materielle indhold 

samt indstilling om entrepriseform og bemyndigelse til at indgå kontrakt med entreprenører og eventuelle 

øvrige rådgivere.   

 

9) År 4-5: Opførelse af anlægget 

Opførelsen af projektet indledes og gennemføres af den / de ansvarlige magistratsafdelinger indenfor de 

rammer byrådet har opstillet med anlægsindstillingen. Typisk varer byggeri af en ny skole cirka 2 år.  

 

10) År 5: Ibrugtagning 

Anlægget kan tages i brug ca. 5 år efter principbeslutningen. 

 

11) År 6: Anlægsregnskab 

Da aflægges anlægsregnskab for projektet, hvor byrådet modtager indstilling om anlægsregnskab efter 

der er gennemført 1 års aflevering af projektet. 

 

 



Analysegrundlag og nøgletal 

Aarhus Kommunes seneste befolkningsfremskrivning giver skønnet over det forventede antal indbyggere i 

det pågældende område/distrikt 10 år frem i tiden og indeholder alt forventet boligbyggeri i disse år. 

 

For at få et fremtidssikret grundlag er det dog nødvendigt at basere prognosegrundlaget på data, der rækker 

længere frem end de 10 år. Dette skal blandt andet ses i lyset af investeringens størrelse og tidshorisonten 

fra principbeslutning til ibrugtagning. Når der analyseres på et konkret lokalområde, hvor der er forventet 

boligbyggeri efter befolkningsfremskrivningens periode, indregnes det derfor ved at bruge de samme indflyt-

ningsmønstre for nybyggeri, som er anvendt i befolkningsfremskrivningen – dermed fås også et groft skøn 

for befolkningsvæksten i det konkrete område udover de 10 år. 

 

For de enkelte områder gælder følgende forudsætninger: 

 

Skoler 

For at kunne omregne et forventet børnetal til folkeskoleelever skal børnetallet omregnes ud fra hensyn til 

valg af privatskole, børn i specialklasse, egenskoleandel og en estimeret klassekvotient. Dette sker for de 

førstkommende 10 år via skoleprognosen, som dannes på baggrund af den generelle befolkningsfremskriv-

ning. Hvor der er konkrete analyser af lokalområder med behov for at se længere frem i tiden end de 10 år, 

antages ligesom ved den generelle befolkningsfremskrivning de samme ”mønstre” for den forventede ekstra 

vækst i børnetallet.  

 

På nuværende tidspunkt er groft sagt hver tiende i Aarhus i skolealderen, og i gennemsnit bruger 85 % fol-

keskolen. En vækst i befolkningsgrundlaget i et lokalområde på ca. 8.000 borgere vil dermed typisk udløse 

et behov for en ny tresporet skole.  

 

Analysen af behov for ny skole inddrager også, om skolebehovet kan løses eller udskydes ved at udnytte 

ledig kapacitet i andre skoledistrikter ved at ændre skoledistriktsgrænser, flytte specialklasser til andre skoler 

eller lignende strukturelle greb. 

 

Idrætsfaciliteter 

Hvis et lokalområde har behov for en ny skole, vil der typisk også være behov for nye idrætsfaciliteter og 

lokale samlingssteder til fritids- og foreningslivet. Det undersøges naturligvis, om eksisterende anlæg er fuldt 

belagt, eller om det kan opsluge (en del af) det ekstra behov for idrætsfaciliteter og lokale samlingssteder til 

fritids- og foreningslivet. 

 

Analysen af behov for nye idrætsfaciliteter tager udgangspunkt i den samlede befolkningstilvækst i området.   

 

Det skal indgå i analysen hvilke idrætsanlæg der eksisterer i nærområderne i forvejen, og hvordan nye an-

læg ved den nye skole kan supplere og komplementere de eksisterende rammer for idræt, fritids- og for-

eningslivet. Der skal således både være fokus på de konkrete muligheder i lokalområdet for at etablere nye 

faciliteter, både i relation til en ny skole, eksisterende idræts- og fritidsanlæg eller et helt tredje sted.  

Samtidig skal analysen vise, hvordan en samtidighed i etablering af skole og idrætsfaciliteter kan sikre sy-

nergier mellem skole og fritids- og foreningsliv, så der omkring skolen kan vokse et fritids- og foreningsliv, 

som kan bruge faciliteter ved skolen, som skolen samtidig kan bruge i undervisningstiden og til SFO og FU 

tilbud. 

 

I sports- og fritidspolitikken er det en målsætning, at vi i takt med byudviklingen fastholder vores dækning af 

de almindelige idrætsfaciliteter. Den nuværende dækning af de mest almindelige idrætsfaciliteter i Aarhus 

Kommune: 

 

 



1 boldbane pr. 1.464 indbyggere. 

1 idrætshal pr.5.217 indbyggere. 

1 sportssal/gymnastiksal pr. 2.789 indbyggere. 

1 tennisbane pr. 2.702 indbyggere. 

 

1 normeret hal
1
 pr 3.309 indbyggere. 

1 normeret svømmehal
2
 pr. 20.030 indbyggere. 

 

Andre offentlige servicebehov 

Ligesom skole og fritids- og foreningsliv kan hente synergi af samarbejde og fælles anvendelse af samme 

lokaler, kan også andre kommunale servicebehov tilgodeses i forbindelse med etablering af nye skoler. Det 

kan f.eks. være det lokale nærbibliotek, der ligger på skolen, sundhedsplejen, tandplejen, borgerservice eller 

jobcentret, ligesom kommunale tilbud til ældre kan være lokaliseret ved eller omkring en ny skole. 

 

Direktørerne skal forberede en drøftelse heraf. En højere grad af samdrift kan understøtte en bedre udnyttel-

se af kommunale anlæg. Ligeledes kan det medvirke til at skabe levende byrum omkring den lokale folke-

skole. 

 

En øget brug af skolernes lokaler til andre kommunale servicetilbud kan også understøtte, at ledige lokaler 

kommer i anvendelse og dermed reducere overskudskapacitet på skolerne. i sidste ende kan det understøtte 

et behov for etablering af nye skoler, idet en ny skolebygning kan løse flere kommunale servicebehov. 

 

På grundlag af Børn og Unges årlige redegørelse for skoleudbygningsbehov, som fremsendes med afdelin-

gernes budget, drøfter arealreservationsgruppen om der er kommunale servicetilbud, der kan placeres på 

skoler, som over en længere årrække forventes at have ledige lokaler. 

 

                                                      
1
 En normeret hal opgøres således: idrætshaller (20*40 m) vægtes med faktor 1, sportshaller (15*30 m) med faktor 0,50 og gymnastik-

sal (10*20 m) med faktor 0,25. 
2
 En normeret svømmehal opgøres således: svømmehal (min. 10 x 25 m) vægtes med faktor 1, svømmestadion dog faktor 1,5. Mindre 

svømmebassiner (svømmesale) vægtes med faktor 0,33. Børnebassiner, varmtvandsbassiner m.v. tælles ikke med. 


