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År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aalborg Kommune  197.426  199.188  201.142  203.448  205.809  207.805  210.316  211.937  213.558  215.312  217.075 

Aalborg by  102.312  103.545  104.885  106.916  109.092  110.495  112.194  113.417  114.194  115.908  117.351 

Beliggenhed

Kilde: Danmarks Statistik

Befolkningstal pr. 1. januar efter by/kommune og årstal:

Sohngårdsholmvej

Universitetsboulevarden

Kollegievej

E45 Nordjyske Motorvej

Th. Sauers Vej

Aalborghus Gymnasium
Parkbyen

Kollegievejens Skole

Grønlands Torv

Aalborghuskollegiet

Ejendommen opføres som en del af det samlede beboelses- 
og erhvervsbyggeri, Lektorgaarden, beliggende på grænsen 
mellem den centrale og sydøstlige del af Aalborg, på adres-
sen Kollegievej 2A, 9000 Aalborg. Den nye bebyggelse vil (jf. 
gældende lokalplan) fremstå som et markant arkitektonisk 
fyrtårn, og byrummet omkring hjørnet skal være et urbant 
knudepunkt med grønt præg, der understøtter forbindelsen 
fra de omkringliggende bebyggelser til den kollektive trafik. 
Læs mere om Lektorgaarden på side 22-23.

Ejendommen er beliggende i nær tilknytning til mange bo-
liger (herunder et kollegium som nabo), en del institutioner 
samt erhverv og butikker. Aalborghus Gymnasium, med 
flere end 1.100 elever, er beliggende umiddelbart over for 
Ejendommen på Sohngårdsholmsvej, mens Grønlands Tor-
vet syd for Ejendommen indeholder bl.a. dagligvarebutik, 
apotek og fitnesscenter.

Opførelsen af Lektorgaarden har jf. den gældende lokalplan 
følgende formål: "Aalborg Kommune ønsker at skabe grund-
lag for dannelsen af et stærkt fremtidigt urbant knudepunkt 
omkring kollektiv transport, herunder en ny Plusbus station 
ved det overforliggende hjørne ved Grønlands Torv. Der 
lægges vægt på, at en kommende bebyggelse på grunden 
er med til at definere en ny dagsorden for stedet – visuelt så-
vel som funktionelt." Den nye Plusbus-forbindelse forventes 
at åbne i 2023, og bliver en strækning på 12 km fra Vestbyen  
- via midtbyen - til  Østbyen og det nye Universitetshospital.

Ejendommen opføres med stor synlighed fra krydset mel-
lem Sohngårdsholmsvej og Universitetsboulevarden. Syn-
ligheden intensiveres af det høje tårn, som vil være på 15 
etager. Universitetsboulevarden forbinder området ved 
Ejendommen med E45 Nordjyske Motorvej og danner sam-
men med Th. Sauers Vej en vigtig og befærdet gennem-
fartsvej i det sydlige Aalborg. Sohngårdsholmsvej udgør på 

samme vis en befærdet trafikåre og agerer bindeled mellem 
byens sydlige beboelsesområder og den centrale del af Aal-
borg. Der er på Universitetsboulevarden - ca. 250 meter øst 
for Ejendommen - i 2019 målt en årsdøgnstrafik på 16.277 
køretøjer, mens trafiktallet på Sohngårdsholmsvej på den 
nordlige og sydlige del af krydset ved Ejendommen er målt 
til hhv. 10.946 og 6.501 køretøjer.

Beliggenheden giver dermed Ejendommens aktører et be-
tydeligt kundegrundlag fra både de nærtliggende boligom-
råder samt den forbipasserende trafik, hvortil Ejendommen 
har betydelig facadeværdi.

Aalborg
Aalborg er Danmarks fjerdestørste by og er hovedbyen i Aal-
borg Kommune, der med 217.075 borgere pr. 1. januar 2020 
er Danmarks tredjestørste kommune målt på befolkningstal. 
Både Aalborg by - og Kommune har i en lang årrække ople-
vet en stabil befolkningstilvækst. I Aalborg by er der siden 
2010 kommet ca. 15% flere indbyggere, og ifølge en befolk-
ningsprognose fra 2020, udarbejdet af Aalborg Kommune, 
forventes indbyggertallet i kommunen at stige til 235.947 i 
2032.

I Ejendommens absolutte nærområde, bestående af Aal-
borg-bydelene Vejgård og Grønlandskvarteret, ventes be-
folkningstallet ifølge ovenstående prognose at stige med 
2.643 borgere frem mod 2032.

Det er Blue Capitals vurdering, at Ejendommens beliggen-
hed ved et af byens trafikale knudepunkter med ualmin-
delig god synlighed - i en by med stort kundegrundlag og 
befolkningstilvækst - danner et bæredygtigt grundlag for 
at drive både dagligvarebutik, pengeinstitut og restaurant/
café, samt ligeledes sikrer en god prognose for alternativ an-
vendelse af Ejendommen, såfremt dette skulle blive aktuelt.
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Beboelses- og erhvervsbyggeriet "Lektorgaarden" opføres 
mellem vejene Kollegievej, Sohngårdsholmsvej og Universi-
tetsboulevarden.

Lektorgaarden opføres i forskellige niveauer op til 15 etager, 
hvor byggeriets tre erhvervslejemål (Ejendommen) samt 
parkeringsanlæg vil være at finde i de nederste to etager. 
Lektorgaarden vil herudover bestå af 112 almene familiebo-
liger samt 20 private boliger. Se placeringen af erhvervsleje-
målene på etageoversigten s. 23.

Omkring basen - på hjørnet af Universitetsboulevarden og 
Sohngårdsholmsvej - dannes bytorvet og landskabstrappen, 
der (jf. gældende lokalplan) skal indbyde til ophold og akti-
vitet i gadeniveau og dermed understøtte bylivet i området. 
Adgangen til Sparekassen Vendsyssel og caféen vil ske fra 
byrummet ved landskabstrappen.

Byggeriet opføres i gule og sandfarvede teglsten. De åbne 
gårdrum vil være begrønnet, og beboerne kan nyde de store 
tagterrasser, der ligger ovenpå dele af byggeriet. Det sam-
lede byggeri planlægges færdigt mellem sensommeren og 
efteråret 2021.

Bag Lektorgaarden står Vivabolig og Sundby-Hvorup Bo-
ligselskab, der er gået sammen med det private byggesel-
skab Kimbo Byg (Sælger) om at opføre de nye boliger og 
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erhvervslokaler. Selve opførelsen af byggeriet varetages i 
totalentreprise af Arne Andersen, Vrå A/S.

Yderligere udvikling ved Ejendommen
Aalborg Kommunes overordnede plan for de kommende års 
udvikling tager udgangspunkt i en geografisk vækstakse på 
tværs gennem byen, som bl.a. er placeret langs den kom-
mende Plusbus-forbindelse. Lektorgaarden er beliggende 
midt i vækstaksen, og området omkring byggeriet er lige-
ledes angivet som udviklingsområde, der repræsenterer et 
særligt område med potentiale for yderligere udvikling i 
form af boliger, arbejdspladser og styrkede grønne kvalite-
ter.

Når Plusbus-forbindelsen åbner - forventeligt i 2023 - er der 
planlagt ca. 2.900 nye boliger langs ruten - heriblandt boli-
gerne i Lektorgaarden.

Foruden opførelsen af Lektorgaarden, er det tidligere uni-
versitetsområde på Sohngårdsholmsvej - mindre end 300 
meter nord for Ejendommen - i øjeblikket under fornyelse 
og udvikling til et nyt boligkvarter. Området er navngivet 
"Parkbyen" og vil sammen med tre eksisterende bygninger 
på grunden komme til at rumme otte nye boligtårne, hvor 
der samlet etableres flere end 600 boliger. Se placeringen af 
Parkbyen i forhold til Ejendommen på luftfotoet side 20.

Lektorgaarden

Nordvendt facade på Lektorgaarden mod Kollegievej

Vestvendt facade på Lektorgaarden mod Sohngårdsholmsvej

Sydvendt facade på Lektorgaarden mod Universitetsboulevarden
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Visualisering af Lektorgården - udarbejdet af FRIIS & MOLTKE Architects (logoer er indsat af Blue Capital)

        Som en skulpturel enhed på det trafikerede hjørne vil bebyggelsen fremstå 
som et pejlemærke i byens skyline. Omkring basen dannes bytorvet og 
landskabstrappen, der skal indbyde til ophold og aktivitet i gadeniveau..

”- Aalborg Kommune om Lektorgaarden (lokalplan nr. 4-1-112 - 'Boliger og erhverv, Kollegievej, Vejgård')

“


