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Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes
en byudviklingsplan for Frejlev. Byudviklingsplanen skal
sikre, at byrådets mål og strategier fra kommuneplanens hovedstruktur, Fysisk Vision 2025 omsættes til
konkret planlægning.

Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til dette debatoplæg.
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Planen skal skabe rammerne for synergi og helhed, så
der opnås en målrettet og koordineret indsats af offentlige og private investeringer. Målet er at skabe integrede
løsninger med fokus på ansvarsfuld vækst, trivsel og det
grønne som det er beskrevet i I kommunens Planstrategi 2016.
Dette oplæg er optakt til debat om, hvordan Frejlev skal
udvikle sig de næste 12 år. I debatoplægget er indholder
en række kort, som inden for forskellige emner viser,
hvordan planlægningen er idag.
Samtidig med at der planlægges for den fremtidge udvikling af byen, udarbejdes et idékatalog med konkrete
forslag til projekter, der kan medvirke til at realisere intentionerne i den nye byudviklingsplan.

Er der nogle perspektiver, vi har glemt?
Hvad er det vigtigste i den videre planlægning?
Send bemærkningerne til:
plan.udvikling@aalborg.dk
eller adressen
By- og Landskabsforevaltningen,
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
senest den 20. april 2017

Frejlev

Byen

En by i udvikling
Frejlev er en by som har udviklet sig meget siden
1960’erne, hvor de første boligudstykninger blev lavet.
Siden er Frejlev løbende blev udvidet med større boligudstykninger.
Byens placering tæt på Aalborg har gjort det til en attraktiv bosætningsby, samtidig med at der opstået industri omkring kalkinvinding i bakkerne. Frejlev har udviklet sig fra en lille landsby til en by med knap 2700
indbyggere prognosen er at der vil være ca. 3100 indbyggere i 2028.
Frejlev har alt hvad en børnefamilie har behov for. Der
er vuggestue, børnehave, skole, idrætshal, indkøbsmuligheder, rekreative arealer og masser af parcelhuse.
Men der er også familier, hvor børnene er flyttet hjemmefra og der ikke længere er behov for så stor en bolig.
Hvor skal man så flytte hen, hvis man stadig gerne vil bo
i Frejlev?

Frejlev ligger tæt på
Aalborg, i naturskønne
omgivelser og med
udsigt over fjorden

Byens areal er siden 1960’erne vokset fra 29 ha til det
nuværende areal på 150 ha. Der er begrænset mulighed
for at udvide byens areal yderligere på grund af Ny Nibevej, skovrejsning, grundvandsinteresser og afstand til
Store Restrup. Samtidig er der større erhvervsarealer
inden for bygrænsen, som der er fremsat ønske om at
omdanne til boligområde.
Udgangspunktet for denne byudviklingsplan vil derfor
blandt andet kigge på, hvor og hvordan der kan ske en
fortætning af bebyggelsen i Frejlev.
Bæredygtighed er blevet et tema i byen efter, at der er
blevet og fortsat bliver gjort en stor indsats for at sikre
drikkevandet i området gennem omfattende skovrejsning rundt om byen.

Styrker
Frejlevs væsentligste styrker er:
• Nærhed til Aalborg
• Store natur- og landskabskvaliteter
• Potentiale for byvækst og -omdannelse
• Gode forhold for børnefamilier

Frejlev

Borgerne

Frejlev er en by i vækst
og har været det i mange år

Borgerne i Frejlev

Befolkningstilvækst

Hvem flytter til Frejlev?

• Der er mange børn, men få unge i Frejlev i forhold til
gennemsnitsfordelingen i Aalborg Kommune.

• Fra 2000 til 2016 voksede Frejlev med 689 indbyggere, hvilket er en forøgelse af befolkningen på næsten 35 %.

I en undersøgelse af bosætning i Frejlev og omegn blev
respondenterne spurgt ind til deres valg af bolig. Neden
for er listet de vigtigste faktorer i forbindelse med valg
af bolig:

• Borgerne i Frejlev tjener mere en gennemsnittet i
Aalborg Kommune.

• Ifølge prognosen vil Frejlev vokse med 428 nye indbyggere over de næste 12 år.

• Der er mange med en høj uddannelse i Frejlev.
• Der er væsentligt færre der bor alene i Frejlev i forhold til gennemsnittet i Aalborg Kommune.

• Kommunen forventer, at befolkningstilvæksten i
Frejlev vil forsætte med et gennemsnit på omkring
36 nye indbyggere om året.
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Boligmassen i Frejlev
• Frejlev består hovedsageligt af parcelhuse (66 %),
stuehuse (13%) og række-/kæde-/dobbelthuse (11
%).

Boligmassen

• 2 % er etageboliger i Frejlev. Til sammenligning er 47
% af alle boliger i Aalborg Kommune etageboliger.
• De ældste huse er lokaliseret i midtbyen, som også
er byens historiske centrum. Der er sidenhen bygget
parcelhuse på begge sider af bymidten. Efter 2000
er byen primært udviklet mod nord.
• Frejlev by har oplevet flere perioder af stor værkst
siden 1960’erne.
• Ifølge en undersøgelse er 70 % af borgerne i Frejlev
og omegn meget tilfredse med deres nuværende boligområde. 29 % er tilfredse, og kun 1 % er utilfredse.
De unge har en tendens til at være mere utilfredse
med deres bolig.

Lejeboliger og almene boliger
Fritliggende
enfamiliehuse
Tæt lav bebyggelse
Etagebyggeri

• Andelen af lejeboliger i Frejlev er lavt i forhold til
gennemsnittet i Aalborg Kommune. Langt de fleste
ejer egen bolig.
• Der er meget få almene lejeboliger i Frejlev.
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Frejlev

Virksomheder

Bygmestervej Erhvervsområde
Bisnapkratvej Lokalt erhvervsområde

Bymidten blandet bolig og erhverv

Erhverv

Handel og service

Omdannelse

I Frejlev ligger erhvervsområdet syd for Nibevej i den
vestlige del af byen.

Butikkerne i Frejlev er koncentreret langs Nibevej vest
for Svenstrupvej. Her ligger supermarked, pizzaria, solcenter, tøjbutik, tandlæge mm.

Der er ønsker om at udvikle det eksisterende erhvervsområde i Frejlev.

Der ligger tre industrivirksomheder i det eksisterende
erhvervsområde: FC Beton, S. D Kjærsgaard og Saga
Wood, som henholdsvis laver betonvarer, sælger landbrugs- og entreprenørmaskiner og producerer bæredygtigt holdbart træ.

Den tunge industri er
på vej ud af bymidten
- det skaber mulighed
for omdannelse

Virksomhederne er placeret i to tidligere grusgrave,
som er gravet ind i bakken. Placeringen i terrænet gør at
virksomhedernes oplagringsarealer ikke er særlig synlige, når man færdes rundt i byen.

Udbudet af butikker i byen er begrænset, men det skal
ses i sammenhæng med at Frejlev ligger tæt på City
Syd, hvor der er et meget stort udvalg af butikker.
Byrummets udformning bør i større grad understøtte
områdets funktion som mødested for borgerne i Frejlev.
Som en del af byudviklingsplanen skal der udpeges et
centerområde, hvor eventuelle nye butikker kan placeres.

B - Boligområde
D - Blandet bolig- og erhvervsområde
H - Let erhvervsområde
I - Industriområde
L - Landsby
N - Natur- og kulturområde
O - Område til offentlig service
R - Rekreativt område

De særlige terrænmæssige forhold i de tidligere grusgrave kan give mulighed for skabe en anden type bebyggelse end man ellers ser i Frejlev.
Området ligger meget centralt - tæt på indkøb, skole og
offentlig transport.

Frejlev

Byliv

Byfunktioner

Bymidten

Frejlev skal være rammen om det gode hverdagsliv.
Byen skal tilbyde borgerne gode og sunde boliger, men
offentlige og private services såsom skole, børnehaver,
idrætsfaciliteter og indkøb er ofte lige så vigtige.
Indkøb
I Frejlev er der en Rema 1000, så man kan klare de mindre indkøb med en gåtur. Hvis man skulle få lyst til en
nem løsning, så har byen også to pizzariaer.
Børneliv
Børne- og ungdomslivet leves omkring Frejlev Skole,
hvor idrætshallen og ungdomsklubben også ligger.

Byen som rammen om
det gode hverdagsliv

St. Restrup Idrætsforening tilbyder et bredt udvalg af
idrætsaktiviteter og er rammen om et stærkt socialt
netværk i byen.
Der ligger en legeplads på for enden af Lannerparken,
hvor der også er et stort grønt fællesareal med udsigt
ud over byen og landskabet.

Boldbaner

Børnehaven
Vivaldi

Frejlev
Kirke
Idrætshal
Boldbaner
Kirkecenter
Pizzaria
Skole
Supermarked
Aktivitetscenter
Kastaniegården
Ungdomsklub

Legeplads

Drastrupkilen
Frejlev er omgivet af skovarealer, hvor der er gode muligheder for gåturer.

Børnehaven
Kolloparken

Der ligger også en stor og populær hundeskov i den nye
plantage syd for byen til glæde for hunde og deres ejere.
Ældre borgere
For de ældre i Frejlev tilbyder Aktivitetscenter Kastaniegården diverse muligheder for at motion og socialt samvær.

Hundeskov

Daginstitutionen
Symfonia

Kollektiv trafik

Den primære vej i Frejlev er Nibevej, som løber i et let
slynget forløb gennem byen på kanten af den bakke,
som Frejlev ligger på.

I parcelhuskvartererne er der et veludbygget stisystem
for fodgængere og cyklister. Det sikrer gode forbindelser internt i boligområderne.

Byen er betjent med kollektiv trafik i form af busser. Der
er busser ca. hvert 30. minut. Frejlev er endestation for
metrobussen linje 1.

Omfartsvejen Ny Nibevej aflaster den gennemkørende
trafik mellem Nibe og Aalborg.

Der er også et veludbygget netværk af rekreative stier ud i det omgivende landskab især syd for byen. Der
er planlagt flere rekreative stier, som skal skabe bedre
sammenhæng mellem stierne.

Busserne mellem Aalborg og Frejlev kører til ca. kl. 24,
så det er muligt at benytte offentlig transport det meste
af døgnet. Det gør behovet for at bruge bil mindre og
det giver især frihed til de unge mennesker, som tager
en ungdomsuddannelse i andre byer.

Svenstrupvej er forbindelsen mod syd og det er også
den eneste forbindelse for biler fra de sydlige boligområder ind til bymidten ved Nibevej.
Ca. 2 km øst for Frejlev ligger der en vejreservation til
den 3. Limfjordsforbindelse.

Mobilitet står for at
komme fra A til B på den
smarteste måde

Fra Frejlev er der cykelsti til Sømderholm mod vest og
Skalborg mod øst. Der er ikke cykelsti ind igennem selve Frejlev. Som cyklist og gående kan bakkerne i Frejlev
give lidt udfordringer.

Fra Frejlev går der busser til Aalborg og Nibe. Alle busstop ligger langs med Nibevej.
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Frejlev

Kulturarv og kulturmiljø

Kystnærhedszone

Kommunerne skal passe på de værdifulde kulturmiljøer,
så oplevelsen og kvaliteten af kulturmiljøerne bevares.
Kirke og kirkebeskyttelseslinje

Bindinger

Fredning

Strandbeskyttelse

Kulturmiljø

Kulturarv

I Frejlev er kirkens omgivelser omfattet af en beskyttelseslinje og arealerne foran kirken ud til Nibevej er fredede. Inden for beskyttelseslinjen skal bebyggelse have en
maksimal højde af 8,5 m.
Vest for Frejlev ligger St. Restrup Herregård, hvis omgivelser er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Landsbyen St. Restrup har en karakteristisk langstrakt struktur, som skal bevares. Derfor bør Frejlev ikke udvikle sig
længere mod vest end til Griegsvej.

Særlige drikkevandsinteresser
Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) er
de område hvor den fremtidige drikkevandsindvinding
skal foregå, hvorfor sikringen af disse områder mod forurening er vigtig. Som udgangspunkt udlægges der ikke
nye arealer til byudvikling indenfor OSD.

Fysisk planlægning
handler om at afveje
beskyttelse og benyttelse

Indvindingsopland er de områder, hvorfra grundvandet
løber hen til de drikkevandsboringer, hvor der indvindes drikkevand nu. Området sydøst for Frejlev er indvindingsopland og her er der blevet etableret større arealer med skov for at sikre dannelse af rent grundvand.
Kildepladszoner
Område med særlige
drikkevandsinteresser

Drikkevandsinteresser

Frejlev Vandværk har flere drikkevandsboringer øst for
byen.

Skovrejsning
Indvindingsopland

Siden 1996 har Aalborg Kommune i samarbejde med
Naturstyrelsen skabt Drastrup Skov. Skoven beskytter
grundvandet, men i takt med at træerne vokser op vil
skoven også få mere værdi for mennesker og biodiversitet.
I kommuneplanen er der udpeget arealer til skovrejsning, som vil ”lukke hullerne” i den eksisterende skov,
så det med tiden kan blive et mere sammenhængende
skovområde.

Støjkonsekvenszone

Ønsket skovrejsning

Skydebane

I kommuneplanens retningslinje 11.2.4 om skovrejsningsområder står der: Inden for områder udpeget til bynær
skovrejsning skal det sikres, at der ikke etableres anlæg
og bebyggelse eller inddrages arealer til formål, der kan
forringe mulighederne for skovrejsning eller som ikke
er i overensstemmelse med den fremtidige anvendelse
til skov. Udpegningen er ikke til hindring for en fortsat
landbrugsdrift eller for etablering af vandforsyningsanlæg.

Frejlev

Beskyttet natur
Nord for Frejlev er der større arealer med eng og mose
(markeret med mørkeblå og blå). Øst for byen ligger
arealer med naturtypen overdrev. De røde markeringer
er søer.

Natur og
landskab

Disse arealer er omfattet af Naturbeskyttelsesloven §3,
skal dermed beskyttes mod negative ændringer af deres naturtilstand.

Klima og terræn
Klimaet ændrer sig og der kommer mere regn fremover.
Det betyder at områder der historisk har været fugtige,
fx moser og ådale har øget risiko for oversvømmelser.

Beskyttet natur

0-3 m

3-4 m
4-6 m

Økologiske
forbindelser
1960
1971
1964

Der bør derfor ikke etableres ny bebyggelse i sådanne
områder, hvis det kan undgås. Frejlev ligger på nordsiden af en bakkeø og terrænet falder ned til Limfjorden.
Nord for Ny Nibevej ligger løber Hasseris Å og det omkringliggende landskab er fladt og fugtigt. Det kan bl. a.
ses ved at det har været nødvendigt at skabe et omfattende netværk af render til dræning af området.

12-16 m

Frejlev ligger unikt i
landskabet på en bakke, omgivet af skov og
med udsigt over Limfjorden

20-25 m

30-50 m

Terræn

På kortet til venstre ligger arealerne markeret med lilla i
kote 0-4 m over havoverfladen.

Økologiske forbindelser
Omgivelserne rundt om byen er i kommuneplanen udpeget som økologiske forbindelser. Se det øverste kort
til højre. Her skal det sikres at flora og fauna har mulighed for at bevæge sig gennem landskabet.

Særlig værdifuldt landskab

Særligt værdifuldt landskab

Arealerne vest for Frejlev er i kommuneplanen udpeget
som særligt værdifuldt landskab. Det er landskabet omkring St. Restrup Herregård, som her er udpeget. Det
giver Frejlev værdi, at byen er omgivet af landskaber af
høj kvalitet.

Skydebanen
Skydebanen på Atletikvej ved Svenstrup er omfattet af
en støjkonsekvenszone. Der må ikke etableres nye boliger eller anden støjfølsom anvendelse inden for støjkonsekvenszonen.
Skydebanen er senest miljøgodkendt i 2016.

Støjkonsekvenszone
for skydebane

1988
Skov, fredskov og
skovbyggelinje

Frejlev

Rammer

6.6.N3

Kommuneplanrammer
På kortet til højre ses de nuværende kommuneplanrammer for Frejlev. Rammerne er den overordnede inddeling af, hvordan arealerne må anvendes.

6.6.N4

Til hver ramme er der en tilhørende tekst, som redegør
for, hvordan området skal udvikle sig, og hvordan det
må anvendes. En lokalplan skal overholde bestemmelserne i kommuneplanrammen.
I Frejlev er der udlagt store arealer til boliger. Derudover
er der arealer til offentlig service, erhverv, blandet bolig
og erhverv samt rekreative områder.

6.3.B6

Formålet med byudviklingsplanen er blandt andet at tilrette kommuneplanrammerne for Frejlev, så det stemmer overens med, hvordan byen forventes at udvikle sig
de næste 12 år.

6.3.B5
6.3.B7

I tilpasningen af rammerne skal der tages hensyn til de
forhold, der er beskrevet på de foregående sider.

6.3.O1

6.3.B4

6.3.O2

6.3.D1
6.3.B1
6.3.H1

6.6.L4
6.3.R2

6.3.R1

Kommuneplanrammer
er den overordnede
inddeling af arealanvendelsen

6.3.B2

B - Boligområde
D - Blandet bolig- og erhvervsområde
H - Let erhvervsområde
L - Landsby
N - Natur- og kulturområde
O - Område til offentlig service
R - Rekreativt område

6.6.N6

6.3.B3

Frejlev

Særlige politiske mål for Frejlev

Debatspørgsmål

• Byvækst

Byrådet har besluttet, at der skal arbejdes med dette
i byudviklingsplanen:

• Koncentration af centrale byfunktioner
• Byfortætning frem for byspredning
• Nye bæredygtige fortættede boformer
Hvad skal mere med i byudviklingsplanen?
NY NIBEVEJ

Hvordan skaber vi integrerede løsninger med fokus
på ansvarsfuld vækst, trivsel og det grønne?

Særlige drikkevandsinteresser
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• Mangler der formelle eller uformelle mødesteder?
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• Hvordan skal der tages hensyn til de særlige landskabelig kvaliteter i Frejlev?
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• Er der potentielle omdannelsesområder, som kan
omdannes til boliger eller andre nye funktioner?
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Ønsket skovrejsning

lse?

• Mangler der boligformer til bestemte befolkningsgrupper, f.eks. ældre, enlige, børnefamilier
eller unge?
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• Hvordan ser fremtidens boliger ud?
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• Hvad gør Frejlev særlig attraktiv for tilflyttere?

Nibevej
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Boliger - lokalplan på vej
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Nye boldbaner
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Byudvikling og boliger
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Natur- og landskabskvaliteter
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• Hvordan styrkes natur- og landskabskvaliteterne i
og omkring byen?
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• Hvilke nye stier og forbindelser bør der laves ud i
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naturen?
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Hvad synes du er vigtig, at kommunen tager
med i det videre arbejde
med en udviklingsplan
for Frejlev?

J

Nye boliger

• Hvordan sikrer vi mødesteder i det offentlige rum
i både urbane og grønne omgivelser?
• Hvordan skal det ny centerområde afgrænses?

VER
DIS
VE

VE

Brahmssti

• Hvad er byens vigtige centrale mødesteder og offentlige funktioner?

VIVALDISVEJ

VIVALDI S

Mødesteder og byliv

en

BRAHMSVEJ

Mobilitet og forbindelser
• Hvilke veje og stier er de vigtigste? Er der nogle,
der skal forbedres/opgraderes?
• Er der særlige trafikale udfordringer, som bør løses?
• Kan folk fra alle aldersgrupper bevæge sig rundt i
Frejlev og til andre byer med tilstrækkelig lethed?

KIRKEDALEN

