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Vurdering af behov for nybyggeri af yderligere skoler og idræts-
faciliteter og lokale samlingssteder til fritids- og foreningslivet 
samt andre kommunale faciliteter 
 

Byrådet har en ambition om, at der i 2050 er 450.000 borgere i Aarhus. Ak-

tuelt er befolkningstallet på ca. 340.000 og i de kommende 10 år er det for-

ventningen, at befolkningstallet stiger med 4.800 personer om året. 

 

Baggrund 

Byrådet har med budget 2018 anerkendt, at byudviklingen og befolknings-

væksten på sigt vil give behov for skoleudbygning flere steder i Aarhus 

Kommune.  

 

Byudviklingen medfører også behov for udbygning af kommunens idrætsfa-

ciliteter og lokale samlingssteder til fritids- og foreningslivet. Da der ikke altid 

eksisterer egentlige foreninger i byudviklingsområderne, bør der ses på en 

anden model for udbygningen af idrætsfaciliteter og samlingssteder til for-

eninger i byudviklingsområderne. 

 

Folkeskolerne i kommunen spiller en væsentlig rolle som et lokalt samlings-

sted. Samtidig er der et stort potentiale for at skabe faglig og lokalemæssig 

synergi mellem skolernes ønsker og behov i forbindelse med etablering af 

nye skoler og forenings- og fritidslivets ønsker og behov – samt eventuelt 

andre kommunale og lokale funktioner. 

 

En sammentænkning af skolernes og foreningernes/lokalområdernes behov 

for faciliteter åbner mulighed for fælles gavn af anlægsinvesteringerne og en 

optimal udnyttelse af faciliteterne. Samtidig vil en kort afstand mellem skole 

og idrætsfaciliteter understøtte, at flere børn og unge på trods af den længe-

re skoledag kan nå både skole og idræt/sport. En model for at udbygge 

idræts- og lokalefaciliteterne kan derfor være at etablere idræts- og lokalefa-

ciliteterne i tilknytning til og på nyetablerede skoler. Dermed sikres det også, 

at der vil være et befolkningsunderlag til at benytte idræts- og lokalefacilite-

terne.  

 

Det skal herunder overvejes, om også andre kommunale eller lokale funktio-

ner skal tænkes ind i fremtidige skolebyggerier. Direktørgruppen forbereder 

en drøftelse heraf. 

 

På den baggrund har byrådet frem mod Budget 2019 anmodet Børn og Un-

ge om i samarbejde med Borgmesterens Afdeling at vurdere behovet for 

nybyggeri af yderligere skoler på baggrund af de langsigtede prognoser for 

befolkningsudviklingen. Udbygningen af idrætsfaciliteter og lokale samlings-

steder til fritids- og foreningslivet mv. i byudviklingsområder indtænkes i det-
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te arbejde, og Kultur og Borgerservice – samt eventuelt andre relevante 

afdelinger - deltager i denne del af arbejdet sammen med Børn og Unge og 

Borgmesterens Afdeling. 

 

Vurdering af behov for nybyggeri af yderligere skoler 

Indledningsvis bemærkes det, at vurderingen er foretaget ud fra de gælden-

de befolkningsprognoser samt Børn og Unges forslag til ny skolestruktur. 

Når byrådet har truffet beslutning om, hvorvidt skolestrukturen ændres, og 

hvordan sammensætningen af de nye distrikter bliver, vil vurderingen skulle 

opdateres. 

 

Den nyeste reviderede boligprognose skønner, at der frem til 2029 etableres 

ca. 21.000 nye familieboliger. 2 ud af 3 af disse familieboliger etableres i 

enten midtbyen, Lisbjerg, Åby eller det nordøstlige Aarhus. Med en gennem-

snitlig indflytningsrate pr. familiebolig på 0,36 skolebarn pr. bolig vil alene 

boligvæksten tilføre disse fire områder yderligere 5.000 skolebørn. Når der 

tages højde for andelen af børn i privatskole og en vægtet andel af børn i 

specialklasse/modtageklasse svarer det til ca. 4.300 elever i folkeskolen. 

 

4.300 elever svarer med ca. 24 elever pr. klasse i gennemsnit til 193 klasser, 

som svarer til 4 skoler med mere end 4 spor pr. skole. 

 

Boligprognosen peger på, at der senere end 2029 forventes yderligere ca. 

4.700 familieboliger i Lisbjerg, 3.500 flere i det nordøstlige Aarhus og 800 

flere i Åbyhøj svarende til 2.500 flere skolebørn. 

 

I elevprognosen for 2018-2027 er tendensen allerede tydelig. 69 % af skole-

udbygningsbehovet viser sig i enten midtbyen, Lisbjerg, Åby eller det nord-

østlige Aarhus. Det største behov er i Lisbjerg, hvor der 10 år frem bliver 

brug for kapacitet til 43 klasser. Dette behov dækkes i de første år ved at 

gennemføre etape 2 af etablering af den eksisterende Lisbjerg Skole til en 

fuldt udbygget tresporet skole.  

 

I midtbyen er der et aktuelt pres på kapaciteten på Frederiksbjerg Skole. I 

det nordøstlige Aarhus er Katrinebjergskolen presset på kapaciteten. I Åby 

og de øvrige skoledistrikter i det nordøstlige Aarhus er kapacitetspresset 

mere langsigtet. 

 

På grundlag af Aarhus Byråds ambition om, at Aarhus skal fortsætte med at 

vokse og frem til 2050 rumme 450.000 borgere, samt med afsæt i boligprog-

nosen og tendenserne i den nye elevprognose er det vurderingen, at der vil 

være behov for 4 yderligere folkeskoler ud over skolen i Nye. 

 

Normalt skal man regne med en femårig horisont, fra det besluttes at bygge 

en ny skole til de planmæssige forhold er på plads, skolen er projekteret og 

bygget og klar til ibrugtagning.  
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I det følgende gennemgås de fire vækstområder, og behovet for en ny folke-

skole beskrives mere uddybende og vurderes op imod forslaget fra Børn og 

Unge om en ny skolestruktur. Behovet for skolebyggeri er afhængig af den 

forventede udvikling i antallet af elever. Det er derudover følsomt over for 

forældrenes valg af privatskole, det frie skolevalg, mulighederne for en effek-

tiv klassedannelse og om boligudbygningen primært sker i skoledistrikter, 

hvor den lokale skole i forvejen er meget stor eller i områder, hvor det er 

muligt at udvide den lokale folkeskole. 

 

I Børn og Unges forslag til en ny skolestruktur indfases en mere effektiv 

klassedannelse over 10 år, så den effektive klassedannelse mellem skoler i 

de nye distrikter først gælder for de nye 0. klasser fra skoleåret 2020/21, og 

dermed først er fuldt indfaset for alle klasser fra 0. – 9. klasse i 2029/30. 

Uagtet den glidende indfasning beregnes effekten på udbygningsbehovet 

som om den effektive klassedannelse indfases øjeblikkeligt. Der vil i notatet 

derfor være en skævhed i forhold til at undervurdere udbygningsbehovet i 

perioden frem til 2029/30. Men da hensigten er at vurdere behovet for at 

bygge nye skoler, er der her valgt en forsigtig tilgang, da de nye skoler ho-

vedsageligt vil skulle tages i brug i slutningen af indfasningsperioden. 

 

Det er vurderingen, at en ændring af skolestrukturen som foreslået, inden for 

de kommende år vil reducere behovet for yderligere skoler fra 5 til 4, hvoraf 

den ene, skolen i Nye allerede er besluttet. Der er dermed brug for yderlige-

re tre skoler. Årsagen er, at en højere klassekvotient og mere effektiv klas-

sedannelse betyder, at der skal være kapacitet til færre klasser. 

 

 

Ny skole i Lisbjerg 

I Lisbjerg gennemføres i første omgang etape 2 af etablering af den eksiste-

rende Lisbjerg Skole til en fuldt udbygget tresporet skole. 

  

I takt med at Lisbjerg vokser til 25.000 borgere vil der komme behov for 

yderligere en skole i Lisbjerg.  

 

I Børn og Unges forslag til ny skolestruktur er skoledistrikterne for Trige-

Spørring og Lisbjerg samlet til et distrikt. Det betyder, at den ledige kapacitet 

på Bakkegårdskolen kan anvendes til at rumme den første del af elevvæk-

sten i Lisbjerg. Det betyder, at kapaciteten i distriktet først vil være for lille 

efter skoleåret 2027/28 i stedet for allerede i skoleåret 2024/2025, som vil 

være gældende i henhold til prognosen, hvis Lisbjerg Skole fortsat udgør et 

selvstændigt skoledistrikt. Ved en effektiv klassedannelse i det nye distrikt vil 

der i 2027/28 være 59 klasser, og på de to skoler tilsammen er der kapacitet 

til 59 klasser. 
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I de efterfølgende år vokser Lisbjerg fortsat. Der er derfor behov for inden 

udgangen af 2022 at tage stilling til en ny skole, samt størrelse og placering 

af en ny skole med tilhørende idrætsfaciliteter og eventuelt andre kommuna-

le aktiviteter i Lisbjerg skoledistrikt. 

 

Til sammenligning er der ca. 24.000 borgere i Holme, Højbjerg-Skåde. Her 

er der fire skoler, som alle fire er tresporede. 

 

Tabel 1. Tidsplan for ny skole i Lisbjerg 

Projekt-

faser 

Progno-

se-

grundlag 

og fi-

nansie-

ring 

Visions- 

og pro-

jekt-

plan-

lægning 

Pro-

gramfa-

se 

Udbud og 

projekte-

ring 

Udførel-

se 

Ibrug-

tag-

ning 

Aktivitet Beslut-

nings-

grundlag 

Inddra-

gelse og 

formål 

Priorite-

ring af 

løsninger 

Projekt-

beskri-

velse og 

valg af 

entrepre-

nører 

Bygge-

fasen 

Afleve-

ring og 

indflyt-

ning 

Tidsfor-

brug 

2 år 1 år ½ år 1½ år 2 år 1 år 

Tidsho-

risont 

jan. 

2022 – 

dec. 

2022 

Jan 

2023 – 

dec. 

2023 

Jan. 

2024 – 

juli 2024 

Aug. 

2024 – 

feb. 2026 

Mar. 

2026 – 

apr. 

2028 

August 

2028 

 

 

Ny skole i midtbyen  

I midtbyen er der aktuelt et kapacitetspres på Frederiksbjerg Skole, som 

allerede i 2018 mangler plads til 6 klasser. Dette stiger til 9 klasser i 2027. 

På Samsøgades Skole er kapaciteten fyldt ud i 2027. Mens der på Læssø-

esgades Skole er ledig klassekapacitet svarende til seks klasser frem til 

2027. De tre skoler er henholdsvis tresporede og firesporede, og forventes 

ikke at kunne udbygges.  

 

Hvis Frederiksbjerg Skole skal udbygges med op til 5 klasser, kræver det en 

modernisering af Kroghsgade Skole, som det aktuelt kun er muligt at finde 

finansiering til, hvis der tilføres anlægsmidler fra en byudviklingsøkonomi for 

området. Det vurderes ikke umiddelbart at være sandsynligt, og der regnes 

derfor ikke med en udvidelse af Frederiksbjerg Skole. Det vil være vanskeligt 

ved de eksisterende skoler at tilføre nye større idrætsfaciliteter eller finde 

plads til eventuelle øvrige nye kommunale faciliteter. 
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I Børn og Unges forslag til ny skolestruktur er skoledistrikterne for Frederiks-

bjerg og Langenæs samlet til et distrikt. Det betyder, at den ledige kapacitet 

på Læssøesgade Skole kan anvendes til at rumme elevvæksten på Frede-

riksbjerg Skole frem til 2027/28. Ved en effektiv klassedannelse i det nye 

distrikt vil der i 2027/28 være 70 klasser, og på de to skoler tilsammen er der 

kapacitet til 71 klasser. Heraf forudsættes det, at 14 klasser fortsat anvendes 

til special- og modtageklasser. 

 

Samsøgades Skole vil, når de allerede byrådsgodkendte anlægsprojekter er 

gennemført, have en klassekapacitet på 30 klasser og i 2027 forventes sko-

len at have 32 klasser. Boligvæksten på Aarhus Ø medfører flere skolebørn i 

Samsøgades Skoles distrikt. På nuværende tidspunkt regnes med en meget 

lav indflytningsrate af skolebørn pr. bolig på 0,09 skolebørn pr. standard 

familiebolig og en meget høj privatskoleandel. En ændring i disse faktorer 

eller en fortsat befolkningsvækst efter 2027 vil medføre at Samsøgades 

Skole vokser ud af sine fysiske rammer. 

 

I Børn og Unges forslag til ny skolestruktur er skoledistrikterne for Samsø-

gade og Møllevang samlet til et distrikt sammen med halvdelen af Skov-

vangskolens distrikt syd for Ringgaden (Trøjborg m.v.). Ved en effektiv klas-

sedannelse i det nye distrikt vil der i 2027/28 være 84 klasser, og på de to 

skoler tilsammen er der kapacitet til 68 klasser. Det betyder, at der i det nye 

distrikt vil komme et udbygningsbehov.  

 

Fra skoleåret 2021/22 mangler skolerne kapacitet til SFO, og fra skoleåret 

2026/27 vil der være behov for at udbygge undervisningskapaciteten på 

distriktets skoler. I hele prognoseperioden frem til 2027/ 28 vil udbygnings-

behovet være fortsat stigende. Frem til 2035 viser en fremskrivning af skole-

prognosen, at der forventes 44 klasser på Samsøgade Skole og 52 klasser 

på Skovvangskolen inklusiv 10 modtage- og specialklasser. På Møllevang-

skolen forventes der i 2027/28 at være 35 klasser, hvilket ved en fremskriv-

ning til 2035 vil stige til 47 klasser inklusiv 8 specialklasser. 

 

Fra skoleåret 2026/27 mangler undervisningskapacitet i det nye distrikt, som 

i 2027/28 forventes at udgøre et kapacitetsunderskud på 16 klasser, der i 

takt med stigningen i boligudbygningen og en potentiel højere indflytningsra-

te af skolebørn pr. bolig på Aarhus Ø, vil medføre et behov for en skole mere 

i distriktet. 

 

Da de tre eksisterende midtbyskoler ikke kan udvides yderligere, er der be-

hov for, inden udgangen af 2020, at tage stilling til en ny skole, samt størrel-

se og placering af en ny skole i midtbyen med tilhørende idrætsfaciliteter og 

eventuelt andre kommunale faciliteter. Idet skolebyggeri i midtbyen generelt 

er mere kompliceret regnes med en forlænget projekt- og programfase, så 

skolen først er klar til ibrugtagning i 2027. 
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Ved en placering af den nye skole på Aarhus Ø kan distriktets midlertidige 

underskud af undervisningskapacitet fra 2026/27 og frem til ibrugtagning 

håndteres ved at eksisterende klasser på Skovvangskolen forbliver på 

Skovvangskolen. 

 

 

 

Tabel 2. Tidsplan for ny skole i midtbyen 

Projekt-

faser 

Progno-

se-

grundlag 

og fi-

nansie-

ring 

Visions- 

og pro-

jekt-

plan-

lægning 

Pro-

gramfa-

se 

Udbud og 

projekte-

ring 

Udførel-

se 

Ibrug-

tag-

ning 

Aktivitet Beslut-

nings-

grundlag 

Inddra-

gelse og 

formål 

Priorite-

ring af 

løsninger 

Projekt-

beskri-

velse og 

valg af 

entrepre-

nører 

Bygge-

fasen 

Afleve-

ring og 

indflyt-

ning 

Tidsfor-

brug 

2 år 1½ år 1 år 1½ år 2 år 1 år 

Tidsho-

risont 

jan. 

2019 – 

dec. 

2020 

Jan 

2021 – 

juni 

2022 

aug. 

2022 – 

juli 2023 

Aug. 

2023 – 

feb. 2025 

Mar. 

2025 – 

apr. 

2027 

August 

2027 

 

 

Ny skole i Åbyhøj (Åbyhøj – Brabrand distriktet) 

Byfortætningen og boligvæksten i midtbyen og Åbyhøj presser skolekapaci-

teten i Åbyhøj. Området er i stigende grad fortættet, og mulighederne for 

udbygning af de eksisterende skoler er begrænset. 

 

I Åbyhøj bliver både Åby Skole og Gammelgårdskolen i de kommende år 

moderniseret. Begge skoler er store skoler med kapacitet til henholdsvis 35 

og 38 klasser. På Åby Skole vil kapaciteten på 35 klasser være fyldt ud i 

2022. Herefter vokser skolen til 45 klasser i 2027. På Gammelgårdskolen er 

der den modsatte tendens, hvor klassekapaciteten på 38 klasser de første år 

er presset, men fra 2021 til 2027 forventes klassetallet at falde fra 37 til 31 

klasser. Erfaringsmæssigt viser fordelingen af elever og søskendefordel, at 

klassetallet ikke falder som forventet i prognosens sidste år på Gammel-

gårdskolen. Det er derfor ikke forventningen, at Gammelgårdskolen vil have 

ledig klassekapacitet i de kommende år. 
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Der er den 19. juni 2018 indgået en politisk aftale mellem Socialdemokratiet, 

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Kon-

servative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om udsatte boligområ-

der i Aarhus Kommune. Forligspartierne har anmodet Børn og Unge om at 

fremlægge forskellige forslag og målsætninger til byrådet til brug for bespa-

relserne i budget 2019-2022, som kan indfri intentionen om, at skolebørn 

med tosproget baggrund får en god skolegang sammen med andre børn 

uden tosproget baggrund, og at de får det sproglige og kompetencemæssige 

løft, som er nødvendigt for at klare sig godt resten af livet. Forligspartierne 

ønsker, at Børn og Unges forslag omfatter ændrede skoledistrikter, modeller 

for opdelte skoler, hvor indskoling, mellemtrin og udskoling sker på forskelli-

ge matrikler, og et mål om at udnytte skolekapaciteten optimalt og opnå en 

effektiv klassedannelse. Ambitionen er at skabe attraktive skoler, som til-

trækker elever og medarbejdere. Forligspartierne finder det helt afgørende, 

at alle interessenter inddrages i den videre proces. 

 

I Børn og Unges forslag til ny skolestruktur er skoledistrikterne for Gammel-

gård, Ellekær og Hasle samt halvdelen af Tovshøj samlet til et distrikt bestå-

ende af Gammelgårdskolen, Hasle Skole og enten Tovshøjskolen eller Elle-

kærskolen 

 

Byrådet har tidligere besluttet at 3-4 dagtilbudsafdelinger flytter ind på Tovs-

højskolen, og at Stensagerskolen flytter til Ellekærskolen. Med udgangs-

punkt i, at byrådet har besluttet, at Stensagerskolen skal flytte ind på Elle-

kærskolen, vil et scenarium være at tage Ellekærskolen ud af drift som un-

dervisningssted til folkeskole og kun bruge den til Stensagerskolen. Det er 

dette scenarium, som er indarbejdet i Børn og Unges forslag til ny skole-

struktur. Nye 0. klasses elever fra hele distriktet vil skulle fordeles på Gam-

melgårdsskolen, Hasle Skole og Tovshøjskolen. Dette scenarium kan blive 

vanskeliggjort af, at Tovshøjskolen har svært ved at rekruttere elever fra sit 

nuværende skoledistrikt, og det kan forventes, at det kan blive en udfordring 

at få børn uden for Gellerup til at gå på undervisningsstedet på Tovshøjsko-

len. Et andet scenarium er, at Tovshøjskolen tages ud af drift som undervis-

ningssted i stedet for Ellekærskolen. Stensagerskolen vil i stedet skulle flyt-

tes til Tovshøjskolen. Tovshøjskolen forventes at kunne give lige så gode 

fysiske rammer for Stensagerskolen som Ellekærskolen. Nye 0. klasses 

elever fra hele distriktet vil skulle fordeles mellem Gammelgårdsskolen, Has-

le Skole og Ellekærskolen. Ellekærskolen forventes som følge af sin mere 

centrale placering i det større skoledistrikt og med gode adgangsveje at 

kunne fungere, som et undervisningssted for børnene i dets nærområde. 

 

I det nye skoledistrikt er undervisningskapaciteten samlet på 92-95 klasser. 

Ovenstående scenarier og konsekvenser af tidligere byrådsbeslutninger vil  

reducere klassekapaciteten til 78 - 82. Men da elevprognosen med en effek-

tiv klassedannelse på kort sigt forventer ca. 70 klasser i distriktet med en 

faldende tendens, der dog ikke tager højde for byudviklingen i Gellerup-
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Toveshøj og Bispehaven, er der ikke behov for yderligere skoler i dette di-

strikt. 

 

I Børn og Unges forslag til ny skolestruktur er skoledistrikterne for Åby, Eng-

dal og Sødal samt halvdelen af Tovshøj samlet til et distrikt bestående af 

Åby Skole, Engdalskolen og Sødalskolen. I det nye skoledistrikt er undervis-

ningskapaciteten samlet på 96 klasser. Prognosen forventer med en effektiv 

klassedannelse i distriktet, at undervisningskapaciteten fra skoleåret 

2023/24 er opbrugt, og der i 2027/28 mangler kapacitet til ca. 10 klasser.  

 

I Åbyhøj, primært den sydlige del hvor Åby Skole er distriktets skole, forven-

tes frem til 2029 ca. 1.000 ekstra familieboliger og efter 2029 yderligere cirka 

850 familieboliger. Frem til 2035 viser en fremskrivning af skoleprognosen, 

at der forventes i alt ca. 1.600 elever alene i det nuværende Åby skoledi-

strikt. 1.600 elever svarer til 64 klasser med en gennemsnitlig klassekvotient 

på 25 elever pr. klasse.  

 

Med lokaleunderskuddet fra 2027/28 på 10 klasser og den fortsatte bolig-

vækst som aktuelt er mest markant i det sydlige Åbyhøj, er der behov for 

inden udgangen af 2021, at tage stilling til en ny skole med tilhørende 

idrætsfaciliteter og eventuelle øvrige kommunale faciliteter.  

 

Byfortætningen og boligvæksten begrænser mulighederne for at bygge en 

ny skole i Åbyhøj-Brabrand. Det vurderes at være muligt at finde plads til en 

skole i Åbyhøj på det ydre godsbaneareal eller alternativt i Gellerup.  

 

Hvis Tovshøjskolen tages ud af drift som undervisningssted, vil det betyde, 

at der ikke vil være en folkeskole i Gellerup/Toveshøj.  

 

Med helhedsplanen og den politiske aftale om udsatte boligområder, som 

skal føre til en ændret beboersammensætning og vækst i befolkningstallet, 

vil der på længere sigt være brug for en skole i Gellerup, hvis det skal være 

en attraktiv bydel for børnefamilier. Lovforslaget om, at der maksimalt kan 

anvises 30 procent børn fra udsatte boligområder til dagtilbud, samtidig med 

at børn fra ikke udsatte boligområder skal tilbydes en alternativ plads, hvis 

de anvises en plads i et udsat boligområde, forventes at medføre, at dagtil-

budsafdelinger i Gellerup og Toveshøj vil lukke. Det betyder, at der vil være 

behov for erstatningsbyggeri.  

 

Det vil være en mulighed, at der i forbindelse med opførsel af nye dagtilbud i 

nærheden af Gellerup og Toveshøj, og i takt med at befolkningsvæksten slår 

igennem, at opføre en ny indskolingsskole i sammenhæng med dagtilbud. 

Det vil således være muligt at etablere et sammenhængende børnemiljø på 

samme måde som i Lisbjerg og på Langenæs. Det vil kunne bidrage yderli-

gere til at gøre Gellerup attraktiv for børnefamilier. 
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Der er derfor behov for tidligere end 2021 at tage stilling til mulige bygge-

grunde inden alle potentielle byggearealer er disponeret. 

 

 

 

 

 

Tabel 3. Tidsplan for ny skole i Åbyhøj-Brabrand 

Projekt-

faser 

Progno-

se-

grundlag 

og fi-

nansie-

ring 

Visions- 

og pro-

jekt-

plan-

lægning 

Pro-

gramfa-

se 

Udbud og 

projekte-

ring 

Udførel-

se 

Ibrug-

tag-

ning 

Aktivitet Beslut-

nings-

grundlag 

Inddra-

gelse og 

formål 

Priorite-

ring af 

løsninger 

Projekt-

beskri-

velse og 

valg af 

entrepre-

nører 

Bygge-

fasen 

Afleve-

ring og 

indflyt-

ning 

Tidsfor-

brug 

2 år 1 år ½ år 1½ år 2 år 1 år 

Tidsho-

risont 

jan. 

2020 – 

dec. 

2021 

Jan 

2022 – 

dec. 

2022 

Jan. 

2023 – 

dec. 

2023 

Jan. 2024 

– maj 

2025 

Juni 

2025 – 

juni 

2027 

August 

2027 

 

 

Ny skole i det nordøstlige Aarhus 

I det nordøstlige Aarhus vil presset for mere skolekapacitet spredes henover 

8 skoledistrikter i strækningen fra Katrinebjerg til Skæring. På det kortere 

sigte er det i Katrinebjerg, Skovvang og Risskov / Egå området, at der er et 

større kapacitetspres. Frem til 2027 mangler der kapacitet til 21 klasser.  

 

Boligprognosen medtager kendte boligbyggeri frem til og med 2029. Hvis 

befolkningsprognosen frem til 2027 lægges sammen med de boligudbygnin-

ger, der er medtaget i boligprognosen efter 2027 og frem til og med 2029 

svarer det til en stigning på 31 nye klasser, svarende til en ny skole med 3 

spor. Heri er ikke indregnet den almindelige befolkningsvækst efter 2027, 

eller endnu ikke kendte boligudbygninger i området. 

 

Skolerne i det nordøstlige Aarhus er alle større end tre spor og Ellevangsko-

len og Skæring Skole er allerede firesporede.  
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I Børn og Unges forslag til ny skolestruktur er de otte skoledistrikter for det 

nordøstlige Aarhus samlet i tre distrikter bestående af henholdsvis Skæring 

og Sølyst skoledistrikter, Risskov, Strand og Ellevang skoledistrikter samt 

Katrinebjerg, Vorrevang og Skovvang skoledistrikter. Dog er Skovvang Sko-

ledistrikt delt, så Trøjborg m.v. tilhører det nye Aarhus Midt distrikt beståen-

de af Møllevang og Samsøgade skoledistrikter inklusiv Aarhus Ø. Dette skal 

ses i lyset af, at Skovvangskolen alternativt allerede fra skoleåret 2022/2023 

mangler kapacitet stigende til et lokaleunderskud på 17 klasser i 2027 efter 

den planlagte modernisering af Skovvangskolen, som reducerer antallet af 

små klasselokaler på skolen fra 34 til 30 klasselokaler, er medregnet. 

 

I Skæring og Sølyst distriktet er undervisningskapaciteten samlet på 79 

klasser. Prognosen forventer med en effektiv klassedannelse i distriktet, at 

der i skoleåret 2027/28 er 78 klasser. 

 

I Risskov, Strand og Ellevang skoledistrikter er undervisningskapaciteten 

samlet på 112 klasser. Prognosen forventer med en effektiv klassedannelse 

i distriktet, at der i skoleåret 2027/28 er 100 klasser. 

 

I Katrinebjerg, Vorrevang og Skovvang skoledistrikter er undervisningskapa-

citeten samlet på 104 klasser. Prognosen forventer med en effektiv klasse-

dannelse i distriktet, efter at andelen af elever, der er fordelt til det nye di-

strikt i Aarhus Midt, er fraregnet, at der i skoleåret 2027/28 er 96 klasser. 

Heraf forudsættes det, at 14 klasser på Skovvangskolen fortsat anvendes til 

special- og modtageklasser. 

 

Behovet for skolekapacitet er spredt på flere skoledistrikter i den nuværende 

skolestruktur. Forslaget om en ny skolestruktur giver en mere effektiv klas-

sedannelse, og mulighed for at danne større og færre klasser. Samtidig be-

tyder det, at skoler med ledig kapacitet kan rumme de elever, der ikke er 

plads til på skoler med et udbygningsbehov.  

 

Dermed er det forventningen, at der i prognoseperioden frem til 2027/28 ikke 

vil være underskud af undervisningskapacitet. Dermed bliver effekten af den 

nye skolestruktur, at der ikke er behov for at bygge yderligere en skole i det 

nordøstlige Aarhus. 

 

Idet der ikke i de kommende 10 år forventes et behov for yderligere skoler i 

det nordøstlige område, vil der ikke være skolebyggeri, der giver muligheder 

for at etablere nye idrætsfaciliteter og eventuelle øvrige kommunale facilite-

ter i sammenhæng med den lokale folkeskole.  

 

Vurdering af anlægsøkonomiske udgifter 

Det er vurderingen, at befolkningsvæksten medfører behov for flere nye 

skoler i Aarhus kommune. De områder i Aarhus kommune, hvor der mest 

sandsynligt bliver behov for nye skoler, er i Lisbjerg, midtbyen, og Åbyhøj.  
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Umiddelbart peger analysen på en ny firesporet skole i Lisbjerg og nye tre-

sporede skoler i de to andre områder. Der er på nuværende tidspunkt ikke 

beregnet nærmere på de forventede anlægsudgifter til tre yderligere skoler.  

 

Anlægsudgifter anslås derfor på grundlag af erfaringsudgifter fra Frederiks-

bjergskolen og Nye. Det er vurderingen, at en ny midtbyskole og en ny skole 

i Åbyhøjområdet bedst kan sammenlignes med Frederiksbjergskolen, hvilket 

i 2018 priser svarer til ca. 300 mio. kr., mens en ny skole i Lisbjerg kan 

sammenlignes med skolen i Nye, hvilket i 2018 priser svarer til ca. 235 mio. 

kr. Heri er ikke indeholdt udgifter til øvrige idrætsfaciliteter eller andre kom-

munale aktiviteter eller udgifter til grundkøb. 

 

Den samlede anlægsudgift til at bygge tre nye skoler bliver dermed ca. 835 

mio. kr. fordelt over perioden 2021 – 2028 med årlige anlægsudgifter for ca. 

100 mio. kr.  

 

I forbindelse med udarbejdelse af beslutningsgrundlag skal både de an-

lægsøkonomiske og driftsøkonomiske konsekvenser beregnes nærmere. 

Vurdering af behov for nybyggeri af idrætsfaciliteter og lokale 

samlingssteder til fritids- og foreningslivet 

Med ambitionen om 450.000 borgere i Aarhus i 2050, følger der et øget be-

hov for nybyggeri og kapacitetsudvidelse af eksisterende idrætsfaciliteter og 

lokale samlingssteder til fritids- og foreningslivet. I takt med byudviklingen i 

kommunen, hvor nye byer og boligområder udvikler sig over de kommende 

år, vil behovet for idrætsfaciliteter ikke kunne dækkes ved kun at udbygge 

allerede eksisterende anlæg samt omlægning af boldbaner fra naturgræs til 

kunstgræs.   

 

Som det fremgår af Budget 2018 ses folkeskolerne i kommunen som et lo-

kalt samlingssted. En sammentænkning af skole og idrætsfaciliteter, ved nye 

skolebyggerier, vil derfor kunne imødekomme denne vision samtidig med, at 

man vil kunne opnå en besparelse på anlægsinvesteringerne samt en bedre 

udnyttelsesgrad af skole- og idrætsfaciliteter til gavn for både skole, for-

eningsliv og lokalsamfund.  

 

For at kunne opretholde den nuværende kapacitet af idrætsfaciliteter pr. 

indbygger i Aarhus Kommune, skal idrætsfaciliteterne udvides med følgende 

kapacitetsforøgelse: 

 1 boldbane pr. 1.464 indbyggere 

 1 idrætshal pr. 5.217 indbyggere 

 1 sportssal/gymnastiksal pr. 2.789 indbyggere 

 1 svømmehal pr. 20.030 indbyggere 

 

Derudover opstår der behov for arealer til spejdergrupper og andre sports-

grene som fx tennis, atletik og petanque. Der vil i behovsafdækningen for 
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andre sportsgrene tages højde for særlige muligheder og nuværende anlæg 

i lokalområdet. 

 

Anlægsudgifterne til idrætsfaciliteter vil variere alt efter placering, kvalitet 

samt byggejordens udformning og beskaffenhed. Anlægsudgifterne anslås 

derfor på baggrund af økonomiske erfaringer fra tidligere anlæg af idrætsfa-

ciliteter (udgifter ekskl. jordkøb): 

 1 idrætshal ca. 20-30 mio. kr. 

 1 boldbane i naturgræs ca. 2,5-3,5 mio. kr. 

 1 boldbane i kunstgræs ca. 5-6 mio. kr. 

 

Ved at sammentænke skole og idrætsfaciliteter kan der opnås betydelige 

synergieffekter, som vil påvirke anlægsudgifterne positivt. I arbejdet med 

behovsafdækningen for offentlig service i Nye, hvor skole og idrætsfaciliteter 

er sammentænkt, ses der særligt muligheder for at opnå besparelser på 

indendørs faciliteter som idrætshaller, sportssale, kantine, omklædningsrum 

og mødelokaler. Derudover ses der også mulige synergieffekter på uden-

dørsfaciliteter som boldbaner og parkering. Det vurderes, at synergieffekter-

ne i Nye vil kunne overstige 25 mio. kr. ved at placere skole og idrætsfacilite-

ter i direkte sammenhæng ved anlæg af 2 idrætshaller, 1 sportssal og 3,5 

boldbaner. 

 

En fuld udbygning af idrætsfaciliteter, der svarer til befolkningsvæksten i de 

områder, hvor der er behov for at etablere nye skoler i perioden 2021-2028, 

forventes at have en anlægsøkonomi på 250-350 mio. kr. (ekskl. jordkøb).  

 

I forbindelse med udarbejdelse af beslutningsgrundlag for de enkelte skoler, 

vil der skulle udarbejdes en nærmere analyse af behovet og muligheder for 

udbygning af idræts- og fritidsfaciliteter i det enkelte område, samt anlægs-

økonomiske og driftsøkonomiske konsekvenser forbundet med disse.  

 

 


