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At det ikke har rygtet om, at det er et ghet-
toområde. Forhåbentlig ikke så meget behov 
for politiet. Når man ser politiet, ved jeg, at 
de er her af en grund.

Pænere område. Legepladser tæt på hjemmet 
– i nærheden af hjemmet. Med bålplads hvor 
man kan grille og spise udenfor om sommeren. 
Flere steder for damerne hvor de kan snakke.

Jeg tror, det er et dejligt sted. Det blander sig 
(mennesker mellem).

Hvordan ønsker du, at livet i Bispehaven er 
om 10 år?
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At det skal være flot, ligesom andre steder. 
Bedre sted at bo.

Lige så godt som det er i dag. Jeg er ikke 
plaget af at bo her.

At forældrene tager hånd om deres børn – det 
er dem, der skal lære at begå sig.

Jeg synes det er synd, at medierne tager fat 
i gamle problematikker og det så går ud over 
de unge.

Så langt tænker jeg ikke. Jeg tager et skridt 
ad gangen.

Hvordan ønsker du, at livet i Bispehaven er 
om 10 år?

Som en del af beboerinddragelsen i 
tryghedsprojektet er beboere i Bis-
pehaven blevet spurgt om, hvad de 
ønsker af livet i Bispehaven om 10 år.
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Bedre legepladser for de helt små 0-2 år. Tilføje 
ting til de nuværende legepladser. Mere lys.

At tanken om, ”at der kunne ske noget” for-
svinder. Mere trygt for børn. 

Lidt mere mangfoldigt. At man møder andre 
danske småbørnsfamilier.

At man ikke skal kører til andre parker for at 
lege med børnene.

Hvordan ønsker du, at livet i Bispehaven er 
om 10 år?
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INTRODUKTION

Det er en stor fornøjelse for Østjysk Bolig at byde vel-
kommen til dette udbud med forhandling om tryg-
hedsrenoveringen af Bispehaven.

Udbuddet gennemføres med prækvalificering af fem 
tværfagligt sammensatte totalentreprisehold, der 
udover at bestå af en dygtig totalentreprenør også 
har de nødvendige kompetencer inden for arkitektur, 
landskabsarkitektur, ingeniørvidenskab og for eksem-
pel trygheds- og sundhedsfremmende tiltag, bruger-
dreven innovation og så videre.

Tryghedsrenoveringen af Bispehaven gennemføres i 
samarbejde med Aarhus Kommune og er økonomisk 
støttet af Landsbyggefonden og den særlige infra-
strukturpulje for udsatte boligområder. 

Tryghedsrenoveringen er første skridt i en langsigtet 
omdannelse af Bispehaven, hvis overordnede mål er 
at omdanne det udsatte boligområde til et attraktivt 
bykvarter. Et bykvarter der hænger sammen med den 
omkringliggende by, og som er så attraktiv, at beboere 
bliver boende, at nye beboergrupper trækkes til og 
besøgende føler sig velkomne og trygge. 

Tryghedsrenoveringen skal med helhedsorienterede 
og langsigtede indgreb fjerne de grundlæggende by-
strukturelle udfordringer og skabe løsninger af høj ar-
kitektonisk og funktionel kvalitet, der kan kickstarte 
en ny og positiv udvikling af Bispehaven.

Der er flere mål med udbuddet. For det første skal 
det danne inspiration til en ny helhedsplan for hele Bi-
spehaven og det omkringliggende bykvarter. En hel-
hedsplan der kan danne rammen om den langsigtede 

udvikling af hele bykvarteret og samtidig viser, hvordan 
der kan skabes oplevelsesrige sammenhænge, nye by-
livsskabende bevægelsesmønstre og nye muligheder 
for byggeri, der kan tilføre bykvarteret større variati-
on og mangfoldighed og ikke mindst sikre sammen-
hæng til den kommende letbane.

For det andet skal tryghedsrenoveringen resultere i 
konkrete og realiserbare forslag til, hvordan byrum og 
udearealer i Bispehaven kan omdannes, så de danner 
rammen om områdets fællesskaber og en tryg og god 
hverdag for både nuværende og fremtidige beboere 
samt de besøgende, der færdes i eller på tværs af 
området. Derudover skal tryghedsrenoveringen re-
sultere i, at opgangene i de høje blokke føres ned i 
terræn og omdannes til nye og trygge indgange med 
sammenhæng til udearealerne.

Det tredje mål er, at udbuddet skal inspirere til nye, 
konkrete projekter, for eksempel omdannelsen af stue-
etagerne i de lave blokke og kælderetagerne i de høje 
blokke. Dette er projekter som Østjysk Bolig efterføl-
gende kan arbejde videre med, men som skal tænkes 
ind i en helhedsplan for omdannelsen. 

Endeligt handler det om socialt bæredygtige og hold-
bare løsninger, der kan bæres videre af beboerne og 
brugerne med udgangspunkt i det ejerskab, som al-
lerede er skabt gennem den inddragelsesproces, der 
har forløbet gennem de sidste år. Det forventes også, 
at de bydende viser, hvordan de konkret tænker at 
inddrage og forankre beboerne i deres løsninger i den 
efterfølgende projektudvikling.

Vi glæder os til, sammen med de udvalgte teams, at 
omdanne Bispehaven til et trygt og attraktiv bykvar-
ter for både beboere og besøgende!

God arbejdslyst!

Allan Søstrøm, direktør i Østjysk Bolig
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Plantedag med kvindelige beboere.
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FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYKVARTER

Bispehaven skal være et attraktivt bykvarter i Aarhus. 
Et bykvarter hvor beboere fastholdes og nye beboer-
grupper søger til. Et trygt, varieret og oplevelsesrigt 
kvarter der hænger sammen med den omkringliggen-
de by og danner rammen om det gode by- og bolig-
liv og dagligdagens fællesskaber.

I sin nuværende form er Bispehaven et isoleret bolig-
område, hvor man kun kommer, hvis man enten bor i 
området eller har et specifikt ærinde. Strukturelt ligger 
området som et fort placeret på høje volde, kun gen-
nemskåret af Rymarken der med sin brede profil deler 
det store område i to. Boligområdet adskiller sig både 
fysisk og socioøkonomisk fra den bydel, det er en del 
af, men også fra resten af Aarhus. Boligområdet har 
for mange en negativ identitet som et af Danmarks 
mest utrygge boligområder. 

Bispehaven træder på alle måder frem som et eksem-
pel på et fejlslagent arkitektonisk projekt, der hviler på 
smukke idealer om lys og luft og gode boliger til alle, 
men som har resulteret i et lukket og ekstremt ensar-
tet udtryk - både indadtil og udadtil.

Men Bispehaven er meget mere end et negativt brand. 
Indadtil er der en særlig og stærk identitet, og området 
bevæger sig lige nu i en retning, hvor tillid og fælles-
skaber på tværs af alder, køn og etnicitet opbygges. 
Derudover er der en sammenhængskraft i Bispeha-
ven, der vidner om, at man vil hinanden, og der er en 
længsel efter, at det er de gode fortællinger, der for-
tælles. Der er noget at bygge videre på i Bispehaven, 
som kan gøre Bispehaven til et særligt sted i Aarhus. 

Helhedsplan og tryghedsrenovering 
Bispehaven skal omdannes fra at være et isoleret, mo-
nofunktionelt og udsat boligområde i Aarhus V til et 
trygt og levende bykvarter, der fungerer på samme 
vilkår som andre bykvarterer i Aarhus. 

Tryghedsrenoveringen er første skridt i en langsigtet 
omdannelse af Bispehaven, og udbuddet er derfor 
bygget op omkring et helhedsplanniveau og en tryg-
hedsrenovering. De to niveauer hænger sammen og 
skal sikre helhedsorienterede løsninger og rettidig 
omhu, så tidlige investeringer i tryghedsrenoveringen 
både løser konkrete, lokale udfordringer og skaber 
grobund for den langsigtede og helhedsorienterede 
omdannelse af Bispehaven. 

Tryghedsrenoveringen skal samtidig styrke bokvalite-
ten i Bispehaven og skabe plads til udfoldelse af nye 
og eksisterende fællesskaber, der kan bidrage til be-
boernes oplevelse af hjemlighed og samtidig skabe 
nye rammer for at modgå den normbrydende adfærd, 
der i dag er en afgørende del af utrygheden i området. 

Learnings from...
Strategien for omdannelsen af Bispehaven tager afsæt 
i en radikal omdannelsesstrategi, der bygger på om-
fattende bystrukturelle indsatser som grundlag for at 
skabe vedvarende, sociale forandringer og en god by. 

Strategien baserer sig på internationale erfaringer, der 
blandt andet er dokumenteret gennem ”Evidens for 
sociale effekter af fysiske indsatser i udsatte områder” 
(2014), der viser en klar sammenhæng mellem bestemte 

typer af arkitektoniske og byplanmæssige indsatser 
og sociale forandringer i udsatte områder.

Tryghedsrenoveringen bygger også videre på de fore-
løbige lokale erfaringer fra blandt andet omdannel-
sen af Viby Syd og Gellerup, der på mange måder har 
sammenlignelige sociale og strukturelle udfordringer, 
og hvis forandringsstrategier kan inspirere omdannel-
sen af Bispehaven.

Men Bispehaven adskiller sig på afgørende punkter fra 
de to andre områder. Bispehaven er med sine mange 
forskellige niveauer mere kompleks, og derudover er 
alle blokke i Bispehaven blevet renoveret for mindre 
end 10 år siden, hvor facaderne blev skiftet og alta-
nerne inddækket. Indeklimaet blev forbedret og ener-
giforbruget blev reduceret, men effekten i forhold til 
at skabe et attraktivt boligområde udeblev. Resulta-
tet er i dag, at blokkene såvel som opholdsarealerne 
er renoverede, men fremstår arkitektonisk ensartede, 
og at den gennemførte renovering ikke har haft den 
tilsigtede effekt på hverken område- eller individni-
veau. Konsekvensen er derudover, at muligheden for 
nye arkitektoniske indgreb kan være begrænset.

Det må ikke gentage sig, og udbuddet ’Tryghed i Bis-
pehaven’ skal sikre dette. Blikket løftes derfor fra at 
betragte Bispehaven som et isoleret område til at se 
på potentialet i hele bykvarteret.
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BISPEHAVEN PÅ HELHEDSPLANNIVEAU 

Der skal laves en helhedsplan for Bispehaven og den 
omkringliggende by, og ’Tryghed i Bispehaven’ skal 
være med til at skabe fundamentet for, at trygheds-
renoveringen bliver det første led i realiseringen af et 
langsigtet og helhedsorienteret udviklingsspor.

En by i byen
Bispehaven opfattes i dag som en by i byen, og områ-
dets status som særligt udsat boligområde har mange 
negative konsekvenser for områdets identitet. Struk-
turelle, fysiske og adfærdsmæssige udfordringer har 
løbende bidraget til, at Bispehaven er en lukket enklave, 
der fremstår utryg for både beboere og besøgende.

Isoleret set er Bispehaven et monofunktionelt boligom-
råde, der udelukkende rummer lejeboliger, mens der 
i periferien af området findes en bred vifte af andre 
boligtyper, ejerboliger og byfunktioner. Men Bispeha-
ven isolerer sig fysisk og mentalt, og helhedsplanen 
skal vise, hvordan området kan åbne sig op mod den 
omkringliggende by. Det kan blandt andet være med 
en ny, offentlig forbindelse fra Klokkerparken til Hasle 
Bakker og Skjoldhøjkilen og en ny forbindelse fra Vi-
borgvej til Rymarken.  

Målet er, at Bispehaven omdannes til et attraktivt byk-
varter, der hænger sammen med den omkringliggen-
de by og udnytter de potentialer, der er for byudvik-
ling i Aarhus Vest. Bispehaven skal være et varieret 
bykvarter, der rummer flere forskellige boligtyper, by-
funktioner og ejerskaber og som skaber grundlag for 
en bred og mangfoldig beboersammensætning og et 
velfungerende byliv. 

Letbanen som katalysator for byudvikling
En af de største katalysatorer for byudvikling omkring 
Bispehaven er Aarhus Letbanes kommende 2. etape. 
Letbanens 2. etape bringer Bispehaven tættere på 
Aarhus C, når den i fremtiden forbinder Brabrand, Gel-
lerup og Hasle med den centrale del af Aarhus, herun-
der Banegården, rutebilsstationen samt Ceres Byen, 
Aarhus Ø og Dokk1.

Aarhus Letbanes 2. etape (Brabrand-etapen) er skit-
seret til at forløbe fra Viborgvej langs Ryhavevej og 
videre mod Gellerup med to stop nær Bispehaven ved 
Hasle Torv og på Ryhavevej. I forbindelse med anlæg-
gelsen af Aarhus’ letbane arbejder Aarhus Kommune 
på at fortætte byen omkring alle letbanestop. Hvor let-
banen nogle steder løser transportproblemet for ek-
sisterende beboere og virksomheder, kan den andre 
steder drive udviklingen af en meget mere tæt by – 
dette gælder blandt andet Hasle og Bispehaven. 

Nye byudviklingsmuligheder 
Foruden områder der kommer til at ligge i direkte til-
knytning til et kommende letbanestop, er der i Bispe-
havens periferi en række arealer, der kan komme i spil 
i forhold til ny byudvikling. Dette er både uudnyttede 
arealer og arealer, som kan fortættes (se kort side 8). 
Det gælder blandt andet området omkring KIWI og 
mini-bazaren, det grønne areal på den modsatte side 
af Rymarken, det eksponerede hjørne mod det store 
kryds mellem Åby Ringvej og Viborgvej, nye bygge-
muligheder langs Hasle Centervej og måske endda 
fortætning af den sydlige del af Rymarken.
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I Aarhus Kommune føler 
86,6% af beboerne sig 
trygge i deres nabolag. 
For beboerne i Bispeha-
ven ligger tallet kun på 

51,9%. 
(Politiets Tryghedsindeks 2015)

Mødregruppen er samlet en fredag aften i Bispehaven.
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TRYGHEDSRENOVERING

Bispehaven er Danmarks mest utrygge boligområde 
(jf. Politiets Tryghedsindeks 2015), og det er derfor 
vigtigt at understrege betydningen af tryghedsreno-
veringen. Bispehaven skal være et trygt bykvarter i 
Aarhus, hvor andelen af beboere, der er trygge i deres 
nabolag, er på niveau med den omkringliggende by. 

Tryghedsrenoveringen er ikke bare en fysisk reno-
vering af udearealerne, men skal også bidrage til en 
adfærdsmæssig og social forbedring - både internt i 
Bispehaven og i forhold til den omkringliggende by. 

Tryghedsprojektet
Tryghedsprojektet i Bispehaven blev igangsat i 2011, 
hvor Landsbyggefonden bevilligede 50 mio. kr. til ud-
bedring af den fysiske renovering fra 2007, og fokus var 
rettet mod at skabe kriminalpræventive forbedringer.

Tryghedsprojektet havde til formål at undersøge tryg-
heden i Bispehaven og give konkrete anbefalinger til 
en tryghedsrenovering samt påpege understøttende 
indsatser/tiltag. 

Ved inddragelse af beboere, fagprofessionelle og eks-
perter er der tilvejebragt viden og data, som på for-
skellige områder bidrager til en forståelse af, hvordan 
tryghed/utryghed i Bispehaven udfoldes og opleves. 
Disse erfaringer er blevet opsamlet i en forundersø-
gelse, der peger på flere konkrete kriminalpræventi-
ve og tryghedsskabende mangler (se Tryghedsrap-
port, bilag 10).

Tryghedsrenoveringens fysiske og
adfærdsmæssige udfordringer
Den voksende utryghed i Bispehaven er flerstrenget, 
hvor både områdets fysiske struktur og den sociale 

adfærd spiller en afgørende rolle for den oplevede 
tryghed. 

Tryghedsrenoveringen handler om øget tryghed gennem 
renovering og omdannelse, hvor ønsket er at skabe 
et trygt bykvarter. Et bykvarter, hvor de udfordringer, 
der gælder i forhold til Bispehavens bystrukturelle og 
arkitektoniske opbygning, løses sammen med de ad-
færdsmæssige problemstillinger, der gør Bispehaven 
mere utryg. De adfærdsmæssige problemstillinger 
skal håndteres gennem f.eks. øget dialog, inddragel-
se og kommunikation.

Tryghedsrenoveringen skal bidrage til en styrket tryg-
hedsfølelse gennem bedre fysiske rammer for rumme-
lige fællesskaber i udearealerne, reducering af krimina-
liteten og en forbedring af beboernes livsmuligheder.

Renoveringsbehovet understreges af, at de eksiste-
rende betondæk er i forfald og derfor står over for 
en omfattende renovering. Betonrenoveringen åbner 
muligheden for at fjerne nogle af de fysiske strukturer, 
der medvirker til at forstærke oplevelsen af utryghed, 
f.eks. de overdækkede parkerings- og kælderarealer, de 
trange og mørke sluser under de høje blokke og jord-
voldene der lukker Bispehaven omkring sig selv. Reno-
veringen åbner således muligheden for at åbne gård-
rummene mellem de høje blokke og skaber dermed 
nye forudsætninger for et trygt bykvarter.

Nyt fælleshus
Som en del af tryghedsrenoveringen er der blevet 
givet støtte til et nyt fælleshus for områdets og byde-
lens beboere. Et nyt fælleshus har et stort potentia-
le i forhold til at være bindeleddet på kanten mellem 

boligområde og bydel og dermed styrke sammen-
hængskraften på tværs.

Fælleshuset kan bidrage til en mere positiv identitet i 
Bispehaven og åbne området for en bredere og mere 
mangfoldig brugergruppe. Fælleshuset er et vigtigt led 
for beboerne i Bispehaven. Her er relationer, det nære 
og fællesskabet afgørende for et trygt liv. Det er derfor 
vigtigt, at fælleshuset indarbejdes som en essentiel 
del af både tryghedsrenoveringen og helhedsplanen.

Kælder- og stueetagerne: Den særlige udfordring
Når de eksisterende betondæk mellem de høje blokke 
fjernes, opstår der en ny udfordring. Betondækkene er 
et integreret arkitektonisk og bystrukturelt element i  
Bispehaven, som er sammenbygget med de høje blok-
kes to kælderplaner. Når betondækkene fjernes blot-
lægges 1½ etages betonfacade, hvis eneste åbninger 
er de eksisterende sluser, der har forbindelse til trap-
peopgange og elevatorer og som i tryghedsprojek-
tet er identificeret som steder, hvor beboerne føler 
sig særligt udsatte.

Hertil er stueetagerne i de lave blokke ikke beboet og 
fremstår tomme og inaktive.

En aktivering af kælderetagerne ved de høje blokke 
og stueetagerne i de lave blokke er af afgørende be-
tydning for karakteren af gårdrummene i Bispehaven. 
Som udgangspunkt skal de bydende vise, hvordan der 
kan laves nye og trygge indgangssituationer samt in-
spirere til, hvordan stue- og kælderetager senere kan 
omdannes, så de fremstår åbne og aktive.
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Kreative børn i containeren i efterårsferien under fælles kunstuge i området.



Mere tryghed. At man ikke er bange for de 
unge og for at blive overfaldet. Mere grønt. 
Flere siddesteder for ældre – nemmere at 
komme rundt for ældre og gangbesværede 
– tilgængelighed.

”Jeg elsker Bispehaven” – her skal være som 
her er nu, her er rigtig godt.

Kan godt lide, at der ikke er langt til hverken 
det ene eller det andet (bus/ parkering). 
Pæn udvikling over de senere år. Ønske om 
en hundepark

En normal tilværelse, hvor man har lyst til at gå 
i KIWI, fordi der er et tilbud. At der ikke bliver 
råbt af en. At man kan sidde og grille udenfor.

Min mor mangler en elevator, da hun har led-
degigt. Mine forældre er ved at blive gamle 
og har svært ved at komme op af trapperne.

Hvordan ønsker du, at livet i Bispehaven er 
om 10 år?
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PROCES OG INDDRAGELSE 
HVAD DRØMMER BEBOERNE OM?

Arbejdet med tryghed og den beboerinvolverende 
proces i Bispehaven har været på dagsordenen længe. 
Visionen er at sikre beboernes ejerskab i forhold til 
afdelingen, men også den forestående, fysiske reno-
vering af Bispehaven. På lang sigt er målet desuden 
at styrke beboernes demokratiske forståelse og ikke 
mindst deltagelse i Bispehaven som et led i at gøre  
Bispehaven til et trygt og attraktivt boligområde for 
alle.

I den foreløbige proces er der blevet lagt særlig vægt 
på:

• INDDRAGELSE – af beboere, medarbejdere og 
aktører i området. Bevidstgøre beboerne om den 
fysiske renovering og få dem til at tage ejerskab 
til Bispehaven.

• KOMMUNIKATION – til beboerne. Styrke bebo-
ernes forståelse for de muligheder som en kom-
mende renovering og et øget samarbejde skaber 
på længere sigt.

• FORMIDLING – af projektet. Skabe synergieffek-
ter mellem den boligsociale helhedsplan og den 
fysiske helhedsplan, der kan styrke aktiviteter, di-
alog og samarbejder på tværs, så der sikres en 
klar helhedsopfattelse af Bispehaven.

Tryghedsprojektet
For at bryde med den negative tendens søsatte 
Østjysk Bolig i 2012 ”Tryghedsprojektet”. Hvor det 
eksisterende boligsociale arbejde har sit primære 
fokus på forebyggelse og social ’opdragelse’ gennem 
sociale aktiviteter, er fokus i tryghedsprojektet rettet 
mod de fysiske omgivelser og samspillet med bebo-
ernes sociale liv og færden i området. Kan Bispeha-
ven ændres eller indrettes på en måde, så kriminali-
teten reduceres og trygheden øges?

Tryghedsprojektet udmundede som tidligere nævnt i 
en forundersøgelse og tryghedsrapport, der uddyber 
bekymringstendenserne i Bispehaven og giver kon-
krete anbefalinger til tryghedsrenoveringen (se Tryg-
hedsrapport, bilag 10). Forundersøgelsen udpeger fem 
overordnede områder, der kan bidrage til forståelsen 
af, hvordan tryghed/utryghed i Bispehaven udfoldes 
og opleves. Disse er: 

• Den sociale kontekst (herunder beboersammen-
sætning og socialt miljø) 

• Tryghed/utryghed i Bispehaven (herunder 
nabolagsproblematikker) 

• Kriminalitet i Bispehaven 
• Image og fortællinger om Bispehaven 
• Fysiske rammer

FORUNDERSØGELSE
2012-2013

CONTAINEREN
2014 - 2015 2016 - nu

TRYGHEDSKONTORET

Den Boligsociale Helhedsplan

Tryghedsrenovering
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Fig. 01 - Containerens placering
Containeren har været placeret tre forskellige steder i 
Bispehaven. Erfaringerne fra containerens første stop 
viste, at det kun var beboere, der boede i opgange rundt 
omkring containeren, der kiggede forbi. Beboere på 
den anden side af Rymarken kom først forbi, da con-
taineren blev flyttet til stop nummer to. Det var derfor 
nødvendigt at flytte containeren mere rundt i området, 
så alle beboere kunne blive hørt og blive informeret.

Beboernes umiddelbare fravær i containeren var en 
stærk markør i forhold til den store, mentale afstand, 
der hersker i området og den opdeling, der er mellem 
Bispehavevej og Hasle Centervej.

Konklusionerne i tryghedsrapporten er bl.a.:

• At der er en skæv beboersammensætning med 
negativ social slagside i form af en høj andel 
børn og unge, mange fattige familier, manglende 
kulturel diversitet og en høj andel af krimina-
litetssigtede børn og unge.

• At boligsociale og kommunale indsatser skaber 
og understøtter lokale tværgående fællesskaber 
- især blandt børn og unge, men der eksisterer 
også mange små, lokale beboergrupper og fæl-
lesskaber, der er lukkede om sig selv, hierarki-
serede og kan virke ekskluderende.

• At børn og unge er dominerende brugere af 
fælles- og udearealer og i høj grad får lov til 
at sætte normer for brug af og adfærd i ude-
arealerne. Når de samles i grupper eller bande-
lignende grupperinger, opfattes de af beboerne 
som den største kilde til utryghed og kan give 
anledning til generationskonflikter. Især når 
grænsen mellem offentlig og privat overskrides.

• At 26 procent føler sig utrygge ved at færdes 
ude alene, når det er mørkt, hvilket er dobbelt så 
mange som på landsplan. 46 % nævner mindst 
ét forhold, som gør dem utrygge i Bispehaven. 
Der peges primært på unge, der samles i grupper 
(ungdomsbander), men også manglende belys-
ning, indbrud, hærværk, affald og scooterkørsel 
nævnes som elementer der skaber utryghed.

• At 25 procent af beboerne har været udsat for 
kriminalitet ifølge tryghedsmålingen, hvilket 
er dobbelt så mange som landsgennemsnittet. 
Heraf er 91 procent af hændelserne begået i 

Bispehaven. Det samlede antal af politianmeldel-
ser ligger  to gange over det samlede niveau for 
Aarhus, og de mest udbredte kriminalitetstyper 
er tyveri (særligt af nummerplader), indbrud i 
kælderrum og lejligheder samt hærværk. 

• At ghettoidentitet, negative fortællinger og 
historier om Bispehaven - internt imellem be-
boerne og i medierne - skaber en negativ op-
fattelse af Bispehaven samt et negativt image, 
der er svært at komme af med igen. Der er dog 
ofte forskel på beboernes egen vurdering af bo-
ligområdet og det image der ses udefra. Første-
håndsindtrykket (affald der flyder, hærværk og  
manglende vedligehold) er særligt vigtigt ift. at 
ændre sidstnævnte.

Containeren i Bispehaven 
Som et led i tryghedsprojektet blev der i perioden 
august 2014 til juni 2015 opstillet en bemandet con-
tainer i Bispehaven. Containeren blev på skift place-
ret tre forskellige steder i Bispehaven, og målet var at 
komme tæt på og mødes med beboerne i øjenhøjde 
- allerede tidligt i processen. I projektet har personer 
i containeren engageret sig med beboerne, som er 
dem, der forstår konteksten. 

Det er ofte en udfordring at få beboere i udsatte områder 
engageret i lange omdannelsesprocesser, og derfor 
blev containeren afprøvet som et nyt dialogværktøj. 
Det er afgørende for en god dialog, at der er tid til at 
lytte, fortælle og forstå, hvad der bliver sagt, men også 
synlighed og tilstedeværelse i området er vigtige fak-
torer. Det samarbejde, der er blevet skabt i containe-
ren, har skabt grobund for helhedsorienterede løsnin-
ger, som er brugbare. Det er en proces, hvor beboerne 

Side 14
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Afslutning for containeren med tur i vandtårnet og fælles café.



Trygt – meget mere trygt. Jeg har boet her så 
længe. Ville ellers gerne bo her, men her er en 
fjendsk stemning under opbygning. Det er så 
ærgerligt for før kendte alle, alle. Vi kom hin-
anden ved, her var socialt, men nu er det hele 
ved at falde fra hinanden.

Det er svært at svare på... Mere attraktivt, også 
for andre danskere, ligesom det er i Brabrand.

Mere fællesskab og flere steder hvor børnene 
kan lege og voksne kan mødes.

Folk er mere åbne overfor hinanden. Fælles-
arrangementer, der åbner flere døre (også 
kulturelt).

Der vil være et mere alsidigt liv knyttet til mu-
ligheden om, at bruge foreningerne. Der er små 
butikker. Mere sammenhold og bevægelse.

Hvordan ønsker, du at livet i Bispehaven er 
om 10 år?

løbende er blevet kvalificeret til at kunne deltage i om-
dannelsesprocessen og til at have fokus på tryghed 
og det sociale fællesskab. Målet med containeren var 
ikke blot at forstå beboernes ønsker og idéer, men i 
mindst lige så høj grad at sikre, at områdets beboere 
inddrages i arbejdet med tryghedsrenoveringen.

Containeren har været station for mødet med bebo-
erne, men den har også fungeret som midlertidig ar-
bejdsstation med plads til planlægning og opsamling 
samt base for beboeraktiviteter og workshops. Således 
er det igangværende arbejde løbende blevet synlig-
gjort og formidlet til beboerne.

Containeren var de første 4 måneder bemandet 30 timer 
om ugen. Herefter havde den frem til juni 2015 åben 
ca. to gange om ugen – både i dags- og aftentimerne. 
De sidste måneder blev aktiviteterne trappet ned og 
containeren havde kun åben én gang om måneden. 
Containeren blev fjernet i juni 2015.

Tryghedskontoret
Som et led i tryghedsprojektet er der også blevet etab-
leret et tryghedskontor i området. Tryghedskontoret 
skal være base og udgangspunkt for det involverende 
og inddragende arbejde i Bispehaven. Det er her, visi-
onen for tryghedsprojektet tager sit udgangspunkt og 
bliver til virkelighed. Tryghedskontoret er derfor ma-
skinrummet for både proces og projektstyring, hvorfra 
det sikres, at der er synergi mellem aktiviteter i og uden 
for området. Tryghedskontoret er et åbent miljø, hvor 
alle er velkomne til at se og høre mere til projektet.

SPOR 215, Gadeplan og LIB
Tryghedskontoret deler lokaler med SPOR 215, Ga-
deplan og Sekretariatet for LIB. SPOR 215 er et nyt 

vejledningsmiljø for primært unge beboere i Bispe-
haven mellem 15 og 25 år. Vejledningsmiljøet er et 
resultat af en partnerskabsaftale, som i januar 2015 
blev indgået mellem Aarhus Kommune, Østjysk Bolig 
og Østjyllands Politi efter en periode med meget uro 
blandt en gruppe unge fra området.

Gadeplan er en kommunal indsats bestående af op-
søgende medarbejdere, som er til stede i udsatte bo-
ligområder i Aarhus - både i og uden for almindelig 
arbejdstid. Et af de væsentligste elementer for indsat-
sen er det opsøgende og aktiverende arbejde, hvor 
gadeplansarbejdet benyttes til at etablere kontakt til 
uroskabende, kriminalitetstruede eller på anden vis 
udsatte unge med det formål at møde dem i deres 
vante omgivelser og at skabe tryghed for de andre 
beboere i området.

LIB er en betegnelse for Ledelsessamarbejdet Bispe-
haven - et netværk, hvor de ledende aktører i området 
mødes én gang om måneden og drøfter forhold vedr. 
igangværende og kommende indsatser i området. 
Gennem dialog i netværket skabes der sammenhæng, 
forståelse og synlighed af de forskellige instansers ar-
bejdsområder, der sikre kontinuitet og samarbejde på 
tværs af indsatserne. Netværket består af ledelsen fra 
blandt andet Lokalpolitiet Aarhus Vest, Børneby Ellekær 
(skolen, klubben, bygården og institutioner), Den bo-
ligsociale indsats, Østjysk Bolig og Aarhus Kommune.

Vejledningscenteret SPOR 215, Gadeplan, LIB og Tryg-
hedskontoret kommer til at understøtte hinanden i 
deres arbejde, og målet er, at man med åbenhed og 
dialog på tværs kan styrke effekten af alle indsatser.
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LEGEPLADSER
Flere beboere har ønsket, at der bliver etableret flere lege-
pladser i området - ikke bare for de små, men også for de 
større børn og unge. Legepladserne skal være et samlings-
sted, der kan rumme både den stille og den vilde leg.

ØGET OVERVÅGNING OG SIKKERHED
På grund af problemer med indbrud, store forsamlinger af 
unge og stenkast ønsker beboerne bedre overvågning i om-
rådet. Dette er bl.a. videoovervågning, et professionlt vagt-
værn, nye låse på hovedøre og mere åbenhed i området.

GRØNNE OMRÅDER
Beboerne drømmer om, at der skabes flere grønne områder 
i Bispehaven, hvor beplantning og farver kan højne sanseind-
trykket. Det er også ønsket, at området bindes bedre sam-
men med det grønne træk fra Klokkerparken og Hasle Bakker.

LYS
Mange beboere drømmer om mere og bedre belysning 
på alle stier samt ved blokindgange og i kældrene. Også 
gårdrummene mangler bedre og mere identitetsskabende 
belysning.

AKTIVITET OG FYSISK UDFOLDELSE
Blandt de unge og voksne er der et ønske om mere plads til 
fysisk aktivitet, herunder fodbold, redskaber til motion, træ-
ning, cykling, basket, multibaner med mere. Der er dog også 
flere af de ældre, som ønsker redskaber til fysisk aktivitet.

AFFALD
Beboerne ønsker et mere optimalt affaldssystem i hele om-
rådet. Affaldssystemet skal være lettilgængeligt, så beboere 
ikke lader affald flyde i området, da affald skaber utryghed. 
Affaldsløsningerne skal være pæne, men også tydelige.

OPHOLD OG GÅRDRUM
Der ønskes flere opholds- og samlingssteder i området, der 
kan bidrage til mere liv. Der nævnes bl.a. grillområder, nyt-
tehaver, siddepladser, en hundepark og lignende. Generelt er 
åbenhed, synlighed og liv i gårdrummet en vigtig faktor.

SCOOTERKØRSEL
Hasarderet scooterkørsel er et stort problem for mange af 
beboerne. Ønsket er, at der kan laves en løsning, hvor scoo-
terkørsel ikke generer de øvrige fodgængere og trafikanter i 
området.

STIER OG VEJE
Flere beboere udtrykker, at stierne er mørke, smalle, utrygge 
og har dårlig belægning. De store veje er svære at passere 
pga. meget trafik. Ønsket er, at området bindes bedre sam-
men og gøres mere tilgængeligt for de bløde trafikanter.

DET SOCIALE
Mange beboere ønsker at lære hinanden bedre at kende – både 
i forhold til det nære, som f.eks. at lære naboen at kende, men 
også i forhold til at kunne mødes flere ad gangen og opleve 
positive fællesskaber - på blokniveau og på bydelsniveau.

ET SAMMENHÆNGENDE BISPEHAVEN
Flere beboere ønsker et mere sammenhængende boligom-
råde. Både niveauopdelingen og kældrene samt den skarpe 
opdeling ved Rymarkens gennemskæring er udfordrende. 
Drømmen er et mere harmonisk og trygt Bispehaven.

ADGANG TIL BISPEHAVEN 
Beboerne i Bispehaven drømmer om mere definerede ind-
gange til området. Adgangen til parkeringspladserne skal være 
tydelig, og det skal være nemt at komme til og fra bussen. Mere 
kommunikation kunne bl.a. gøre adgangsforhold mere tydelige.

BEBOERNES ØNSKER OG DRØMME TIL FREMTIDENS BISPEHAVEN

Hvad drømmer beboerne om?
Beboerne har gennem hele trygheds- og inddragelsesproces-
sen haft mulighed for at udtrykke deres ønsker og drømme 
til et nyt Bispehaven. Beboernes drømme omhandler både 
det fysiske og det sociale liv i området.
Beboernes stemme er en væsentlig del af tryghedsrenoverin-
gen og derfor er det vigtigt, at beboernes ønsker og drømme 
til et nyt Bispehaven bliver indarbejdet som en essentiel del 
af omdannelsesprocessen. På denne side er beboernes øn-
sker og drømme opridset i hovedpunkter.
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SIGNATURFORKLARING

Stier m. hasarderet scooterkørsel

Vejbump på stien

Samlingssteder for grupper af unge

Steder, hvor der ryges hash

Steder med en en mindre grad af hærværk

Steder med en høj grad af hærværk 
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På blokkenes altanside er lokaler og bagindgange 
trukket ind under bygningerne. Det skaber utrygge 
og mørke nicher, hvor mange af de unge hænger ud.

Bispehaven opfattes både internt og eksternt som 
et utrygt område, der i høj grad er præget af utryg-
hedsskabende adfærd. Utryghedsskabende adfærd 
kan være adfærd, der bryder de gængse normer for 
adfærd i det offentlige rum. De adfærdsmæssige ud-
fordringer og den normbrydende adfærd i Bispehaven 
knytter sig blandt andet til beboernes mentale opfat-
telse af området samt deres sociale tilknytning til ud-
valgte steder eller opholdsrum. Beboernes adfærds-
mønstre – herunder deres egen samt andres adfærd 
og brug af området - har derfor store konsekvenser 
for den oplevede tryghed. Mange beboere opfatter 
for eksempel de unges brug af udearealer og semiof-
fentlige arealer (eksempelvis opgange og sluser) som 
grænseoverskridende og normbrydende adfærd.

De utrygge oplevelser bliver kun sjældent til decide-
rede konflikter blandt beboerne og beboergrupper, 
hvorfor adfærd, normer og rammer for adfærd i bolig-
områdets udearealer ikke bliver diskuteret. Det er ofte 
svært at gøre noget ved problemet og flere beboere 
udtrykker frustration, når de oplever at blive sendt fra 
politi til boligselskab og tilbage igen med deres hen-
vendelser og klager. Resultatet bliver ofte en ikke-løs-
ning, hvor de beboere, der oplever de unges adfærd 
som normbrydende og utryg, affinder sig og undgår 
konflikten eller vælger at fraflytte området, fordi de 
ikke kan acceptere en sådan adfærd.

For at tryghedsrenoveringen skal opnå sin fulde effekt, 
skal der tænkes og planlægges helhedsorienteret. Om-
rådets fysiske og strukturelle opbygning har store kon-
sekvenser for beboernes ejerskab i forhold til udeare-
alerne og dermed deres adfærd og færdsel i området. 
Den fysiske samt sociale og adfærdsmæssige bear-
bejdning skal bindes sammen.

1

2

5

6
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Den smalle fodgængerbro over 
Rymarken er ét af områdets mest 
utrygge steder.

Stien bag ved de høje blokke er 
smal og mørk - det gør den utryg 
at færdes på hele døgnet rundt.

Området ved fodgængerbroen er et populært sted at hænge ud for om-
rådets unge drenge. Grupperne skræmmer de øvrige beboere, som derfor 
vælger alternative ruter, når de skal krydse Rymarken.

Gårdrummene i mellem blokkene er dårligt belyst. Det 
skærper udsynet og åbenheden og øger utrygheden.

I kældrene er der cykelparkering for beboerne. Den 
dårlige belysning og manglende overvågning gør 
det utrygt at færdes her - særligt hvis man er alene.

TRYGHEDSRENOVERING 
ADFÆRDSMÆSSIGE UDFORDRINGER
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Som en del af det omfattende inddragelsesarbejde, 
der går forud for dette udbud, er det løbende blevet 
kortlagt, hvilke elementer, steder og typer af adfærd 
beboerne oplever som trygt eller som utrygt.

Trygge og utrygge steder
Beboerne i Bispehaven er løbende blevet bedt om 
at udpege steder, de oplever som særligt trygge og 
særligt utrygge (se fig. 02). De områder, de oplever 
som særligt utrygge, er de steder, der er kendeteg-
net ved adfærds-, affalds- og belysningsudfordringer 
og områder uden hierarki eller ejerskab.

De særligt trygge steder er områder, hvor beboerne 
har en særlig tilknytning. Det kan være klub- eller fri-
tidslokaler, grønne områder eller steder, hvor der er 
opbygget et ejerskab. Her kan legepladsen på kanten 
af voldene mellem de høje blokke og det grønne areal 
til Bygården fremhæves som et velfungerende eksem-
pel på ejerskab i området. Legepladsen er opbygget 
i fællesskab med beboerne, hvor beboerne har været 
med til at bestemme udformningen og bidraget til 
opførelsen. Processen omkring har haft stor effekt i 
området, og legepladsen fremhæves i dag som ét af 
de mest trygge steder i området.

Adfærd, kriminalitet og hærværk
De adfærdsmæssige udfordringer knytter sig til en 
række forskellige parametre (se kort side 18).  Én af 
de problematikker, som oftest nævnes, er store og 
mindre forsamlinger af unge – primært unge drenge. 
Områdets unge drenge mangler et sted, hvor de hører 
til, eller hvor de må være, og derfor samles de tit i 
gårdrummene – eksempelvis ved broen over Rymar-
ken, ved bagindgangen til kældrene, hvor de søger 
læ ved boligblokkenes tilbagetrukne nicher samt ved 

boldbanen og bagved KIWI. I nicherne ved boligblok-
kene har der også været problemer med, at grupper-
ne står og ryger hash. Nogle af de store drengegrup-
per optræder endda truende og beboere beretter, 
at de er bange for at passere broen over Rymarken 
pga. store forsamlinger og mange vælger derfor at 
gå en lang omvej, fremfor at blive mødt af en even-
tuel konfrontation.

I området har der også været problemer med 
hærværk. Her er der for eksempel tale om smadrede 
vinduer og døre indtil klublokalerne under blokkenes 
tilbagetrukne nicher. Dette gælder for både de høje 
og de lave blokke. Smadrede vinduer og døre betyder, 
at mange lokaler er blevet lukket af med træplader for 
vinduerne, hvilket forstærker oplevelsen af utryghed. 

I forbindelse med adfærd bør hasarderet scooterkør-
sel også nævnes som et stort problem. Det er tidligere 
forsøgt at sænke hastigheden ved at opsætte bomme 
i området, men de scooterkørende vælger i stedet at 
kører alternative ruter uden at nedsætte farten. Både 
fodgængere og cyklister føler sig utrygge og er bange 
for at blive kørt ned. Også forældre finder det utrygt 
at lade deres børn lege i gårdrummene på grund af 
problemet med hurtig og ukontrolleret scooterkørsel, 
som har medført flere ulykker.

Affald
Affald og manglende vedligehold er en væsentlig kilde 
til utryghed i området (se fig. 03). Mange beboere 
peger på, at affald, der flyder i området og omkring 
udearealernes opholdsrum er et problem. Mange af 
Bispehavens affaldscontainere er placeret i forbin-
delse med det underjordiske u-niveau, hvor det er 
mørkt og utrygt at færdes. Adgangen og placeringen 

af containerne understøtter ikke et effektivt affaldssy-
stem, og mange beboere efterspørger nye, bedre og 
mere tilgængelige løsninger.

Rundt i området er der også problemer med skralde-
spande. Generelt er der for få affaldsløsninger i gård-
rummet og konsekvensen er, at affald bliver smidt i 
området. Det giver indtryk af, at beboerne er ligegla-
de og området virker ikke inviterende for besøgende 
eller nye tilflyttere. Generelt hænger affaldsproblema-
tikken sammen med behovet for en holdnings- og ad-
færdsændring, som bl.a. knytter sig til et øget fokus 
på kommunikation og information, men også inddra-
gelse og ejerskab er væsentlige faktorer i forhold til 
at skabe en højere grad af tryghed.

Belysning
Belysningen i Bispehaven er generelt utilstrække-
lig og ukoordineret (se fig. 04). Der er områder som 
er overbelyste, mens andre er for mørke. Det mind-
sker både åbenheden og den uformelle overvågning 
i området og medfører, at den oplevede utryghed 
er særlig stor i aften- og nattetimerne. Det er svært 
at gennemskue områdets fremkommelighed, og der 
skelnes ikke mellem belysning ved for eksempel ho-
vedstier eller indgangsdøre.

Beboerne udpeger det underjordiske terræn med par-
kering og affaldssystemerne som et af de områder, hvor 
manglende belysning er en særlig kilde til utryghed. 
Også i områdets udearealer ved legepladserne og sti-
forbindelserne mangler der god og tryghedsskabende 
belysning. Endeligt er områderne ved bygningsfaca-
derne en udfordring – både omkring indgangsdørene 
og nicherne på boligblokkenes bagside, hvor facaden 
er lukket og mørk. 



Meget affald

Ofte affald

Lidt affald
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Utrygge områder

Trygge områder

Fig. 02 - Trygge og utrygge områder
Beboerne har løbende været med til at udpege steder, 
som de oplever som værende særligt trygge eller 
særligt utrygge. De trygge steder knytter sig særligt 
til fællesarealer, grønne områder og steder, beboer-
ne selv har været med til at skabe eller føler ejerskab 
til. De utrygge områder er ved stiforbindelser og fod-
gængerbroen, hvor unge ofte samles i store grupper.

Overdækket parkeringskælder med dårlig belysning

Stiforbindelser med særligt dårlig belysning

Gårdrum og opholdsarealer med særligt dårlig belysning

Fig. 04 - Belysning
Mere og bedre belysning er blandt mange beboe-
res ønsker til en fysisk renovering af Bispehaven. Be-
boerne har blandt andet udpeget de lange, smalle 
stiforbindelser på tværs og forbindelser på kanten 
samt gårdrummene mellem alle blokkene og de un-
derjordiske parkeringsområder som nogle af de mest 
utrygge steder at færdes om aftenen og natten. Ge-
nerelt opleves det dog som utrygt at færdes i Bispe-
haven, når det er mørkt.

Fig. 03 - Affald
Affaldsproblematikken fylder meget i området. Gård-
mændene og beboerne oplever ofte, at området flyder 
med affald. Det er ikke blot et spørgsmål om renhold, 
det er også et spørgsmål om at ændre holdning og 
adfærd blandt beboerne, så der bliver smidt mindre 
affald i området. Ovenstående diagram er gårdmæn-
denes oplevelse af, hvor der oftest er problemer med 
affald i området.
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Bispehaven er meget kompleks i sin opbygning. Både 
niveauspring, terræn og adgangsforholdene er i dag 
planlagt som ét stort netværk af løsninger, hvor ned-
brydning og omdannelse af enkeltelementer har om-
fattende konsekvenser for den øvrige del af området.

Bispehavens strukturelle og fysiske opbygning
I Bispehaven kan man bevæge sig ovenpå og under 
jorden. Hele boligområdet er hævet ét niveau over den 
omkringliggende by med volde og skrænter, som af-
skærmer og isolerer Bispehaven.

Ved de høje blokke (A1-A7) er der et stort u-niveau 
med kældersystem, hvor man kan bevæge sig under-
jordisk under og gennem blokkene. 

Udearealerne mellem blokkene er store og åbne. 
Brugen af uderummet er udefineret og gårdrumme-
ne fremstår mennesketomme og utrygge. Der mangler 
et klart hierarki og identitet, der kan bidrage til at ak-
tivere gårdrummene og skabe mere liv - hele året og 
hele døgnet rundt.

Langs alle de lave blokkes altansider er der lokaler, 
som i dag bliver brugt til udlejning og depotrum. På 
de høje blokkes altansider går niveauet et spring ned, 
så lokalerne ligger i parterre niveau. Ved alle lokaler-
ne er bagindgangen trukket ind under blokken, så de 
fremstår som mørke nicher.

Passage både over og under jorden, kombineret med 
en manglende definering af indgange og hierarki, un-
derstreger Bispehavens lukkethed og manglende kob-
linger til den omkringliggende by. 

Nedbrydning og renovering
Betonkonstruktioner i Bispehaven er i forfald. De mange 
skader skyldes overvejende kraftige vandgennemsiv-
ninger i dækket forårsaget af utætte membraner, og 
det har enkelte steder været nødvendigt at afstive 
støttemure med profiljern for at sikre mod kollaps. 

Betonkonstruktionerne og de mange niveauer har, 
sammen med de lukkede stueetager og kælderniveau-
er, en afgørende rolle for oplevelsen af tryghed i Bispe-
haven. Netop betonkonstruktionerne mellem de høje 
blokke udgør en betydelig del af den bystrukturelle 
og arkitektoniske udfordring, som Bispehaven bærer 
med sig, som en konsekvens af det idealistiske, men 
fejlslagene arkitektoniske projekt, som de modernisti-
ske boligplaner også er et udtryk for. 

Det er en afgørende del af tryghedsrenoveringen, at 
betondækkene fjernes, hvilket er et grundlæggende 
fundament for at skabe tryghed og bedre sammen-
hænge - internt i Bispehaven og eksternt i forhold til 
den omkringliggende by. 

Betondækket udgør i dag skellet mellem u-niveau, 
parterre og gårdrum og skaber en skarp opdeling af 
funktioner. Niveauerne understreger den store skala 
og efterlader rummet mellem bygningerne som men-
nesketomme og uden mulighed for interaktion og 
sammenblanding af funktioner, aktiviteter og brugere.

Når betondækket nedbrydes og fjernes, kan Bispe-
haven åbnes mod det omkringliggende bykvarter, så 
koblinger og forbindelser på tværs bliver synlige, de-
finerede og logiske.

TRYGHEDSRENOVERING 
FYSISKE OG STRUKTURELLE UDFORDRINGER

72 m

52 m

135 m
46 m

Arealsammenligning
Sammenligning af et gårdrum mellem de høje blokke i 

Bispehaven og Store Torv i Aarhus C.

Store Torv - 3.500 m2

Gårdrum i Bispehaven - 3.750 m2
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Nedbrydningen af betondækkene rejser imidlertid en 
række andre udfordringer, der blandt andet knytter 
sig til adgangsforhold til boligerne, sammenhæng til 
rækkehusene, rum til parkering, tilgængelighed og re-
etablering af eksisterende beboerfaciliteter.

Adgang til bolig
Én af de største udfordringer ved at nedbryde beton-
dækket mellem de høje blokke er adgangsforholdet til 
boligen. Som det fremgår af diagrammerne på mod-
stående side, er adgangen til boligen samt adgangen 
til klublokalerne på blokkenes bagside ved parterreni-
veauet i dag etableret henholdsvis 4 og 2,5 meter over 
terræn. Det medfører store udfordringer omkring ad-
gangsforhold og tilgængelighed, som skal løses gennem 
tryghedsrenoveringen. Til gengæld opstår der mulig-
hed for niveaufri adgang til elevatorer i alle opgange. 

Adgangsforholdene skal bearbejdes, så de indgår 
som en naturlig del af området, samtidig med at der 
tages hensyn til udpegede problemstillinger i forhold 
til tryghed, tilgængelig for flere brugergrupper og så 
videre.

Syd for de høje blokke ligger fire rækker af 2-etagers 
rækkehuse. Rækkehusene ligger på hævede jordvol-
de, og disse vil, i forbindelse med at betondækkene 
fjernes, komme til at ligge alene på det hævede niveau.  
Der kan fortsat opnås adgang til rækkehusene, men 
det er vigtigt, at adgangsforholdene bliver bearbej-
det med et særligt blik for sammenkobling med går-
drummet og de øvrige arealer efter betondækkenes 
bortskaffelse. Dertil bør det nævnes, at der i frem-
tiden skal være niveaufri adgang til alle rækkehuse. 
Det er vigtigt, at den valgte løsning fremstår som en 

naturlig del af tryghedsrenoveringen og i en æstetisk 
tilfredsstillende form.

Sammenhæng og forbindelser på tværs
Foruden betondækkene mellem de høje blokke lægges 
der op til at fjerne de jordvolde, der ligger i kanten af 
området ved Hasle Centervej og Rymarken (se kort 
side 22).

På Rymarken er det stort fokus på at fjerne jordvol-
dene mellem blok A2 og blok A3, og terrænet ønskes 
sænket helt ned til vejniveau. Det er et ønske, at slu-
serne under blok A2 og A3 åbnes ud mod Rymarken 
således, at der bliver gennemgang fra gårdrummene 
1 og 2 til Rymarken.

Eksisterende brandvej langs indgangssiden og langs 
nordgavl af blok A3 påregnes sløjfet. Endvidere fjernes 
eksisterende støttemur langs brandvej.

Ved at nedbryde voldene ved både Hasle Centervej 
og Rymarken åbnes der op for området, så der skabes 
bedre sammenhæng til den øvrige by, og der skabes 
nye muligheder for byudvikling med nye bygninger. 
Disse tiltag kan medvirke til at nedbryde det ensfor-
mige, arkitektoniske udtryk og skabe større variation 
i såvel funktioner som boligtyper og ejerskaber.

Endeligt lægges der op til, at såvel Rymarken som 
Hasle Centervej får en anden og mere bymæssig profil.

Billede (øverst). Volde hæver hele Bispehaven ét niveau 
over den øvrige bydel og mindsker sammenhængen.

Billede (nederst). Niveauspring i gårdrummet gør det svært 
at bevæge sig på tværs, hvilket skaber usammenhængende 
byrum uden liv.
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?

?

Adgangsforhold og niveauer i dag

I dag er indgangene ved de høje blokke placeret på be-
tondæk, der overdækker kældre og parkering. På mod-
satte side af blokken er der klublokaler i parterre-niveau. 
Betondækkene skal nedbrydes og det skaber en række 
problemstillinger i forbindelse med adgangen til boligen.

Adgangsforhold og niveauer efter nedbrydelse

Når betondækkene i området er nedbrudt, flyttes ind-
gangen til blokkene til terræn. Der er ingen bolig- eller 
bylivsfunktioner i de nederste etager, og blokkene vil 
derfor fremstå tomme og skalaløse. Der opstår også en 
udfordring i forhold til det niveauspring, der er fra det 
nedbrudte gårdrum og rækkehusene.

4 m4 m 2,5 m2,5 m
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Eksisterende funktioner og bygninger
I gårdrummet mellem de høje bygninger ligger en 
række fælleshuse, der indeholder forskellige typer af 
lokaler og funktioner (se fig. 05). Herunder genbrugs-
butikken ’Smukt og Brugt’, café, varmemesterkon-
tor, selskabslokaler og et beboerhus (Trivselshuset). I 
det gårdrum, der ligger længst mod syd-vest, er der 
i stedet ungdomsboliger i den bygning, der ligger på 
betondækket mellem blokkene.

Når betondækket mellem de høje blokke nedbry-
des, skal bygningerne placeret på betondækket også 
fjernes, da en eventuel bevaring ikke er mulig. De eksi-
sterende funktioner i disse bygninger skal derfor gen-
etableres andre steder i Bispehaven, med undtagel-
se af ungdomsboligerne som ikke skal genetableres.

Under betondækket ligger der også en række for-
skellige funktioner, som vil blive fjernet ved nedbryd-
ningen af betondækket. Disse funktioner skal også 
genetableres.

I gårdrummet mellem blok A1 og A2 er der blandt 
andet et rapakademi. Akademiet består af et lydstu-
die og øvelokaler til unge mellem 16 og 30 år. I Rapa-
kademiet kan de unge både spille og indspille musik 
sammen. Rapakademiet startede i 2012 som et projekt 
støttet af Aarhus Kommune og har siden fået støtte af 
Realdanias kampagne ’Det Gode Boligliv’.

Varmemestrene har værksteder under betondækket 
i gårdrummet mellem A4 og A5.

Under blok D4 ligger der en badmintonhal. Badmin-
tonhallen skal ikke nedbrydes eller omdannes i for-
bindelse med tryghedsrenoveringen, men der gøres 
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Fig. 05 - Funktioner 
Funktioner der skal genetableres eller på anden vis 
behandles i forbindelse med nedbrydningen:

1. Genbrugsbutik og café på betondæk med rapa-
kademi (RapAkademiet) i kælderen.

2. Beboerhus (Trivselshuset) med café på betondæk.
3. Selskabslokale og varmemesterkontor på beton-

dæk med serviceafdelings værksted i kælderen.
4. Ungdomsboliger på betondæk.
5. Badmintonhal under rækkehus i blok D4. Hallen 

skal ikke fjernes, men vil muligvis blive berørt af 
nedbrydningen.

Fig. 06 - Antal parkeringspladser
Ovenstående diagram viser antallet af parkeringsplad-
ser i Bispehaven i dag.

Ved de høje blokke er de fleste af parkeringspladser-
ne overdækkede - ved de lave blokke er parkeringen 
placeret på terræn.
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Billede (øverst tv). Indgang til parkeringsniveau med hævet 
gårdrum og svalegang til opgangenes indgang.

Billede (nederst tv). Smal passage og hovedsti mellem 
rækkehusene og de høje blokke. Det er herfra, der er ind-
gang til rækkehusene.

Billede (th). Overgangen mellem de høje blokke til venstre 
og de lave blokke til højre med kig ned mod Hasle Cen-
tervej.

opmærksom på, at nedbrydningen af de eksisteren-
de betondæk mellem gårdrummene kan have indfly-
delse på hallens tilstand eller linjeføringer.

De funktioner som ligger i Trivselshuset samt varme-
mesterkontoret og -værksted, selskabslokale og caféen 
skal alle genetableres som en del af det nye fælles-
hus (se opgavebeskrivelse 03. Nyt fælleshus, side 49).

De øvrige funktioner, som f.eks. Rapakademiet og gen-
brugsbutikken ’Smukt og Brugt’ kan genetableres i for-
bindelse med stueetagerne. Funktioner der placeres i 
stueetagerne skal behandles på et principielt helheds-
planniveau, og er ikke en del af tryghedsrenoveringen.

Parkering
Al parkering til de høje blokke er i dag placeret under 
betondækkene som både åbne parkeringspladser såvel 
som pladser i aflukkede garager. Ved de lave blokke 
er al parkering placeret på terræn.

Antal af eksisterende parkeringspladser fremgår af 
fig. 06.
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Bedre, også fordi det nye byggeri (ungdomsbo-
ligerne, Østjysk Bolig, Afdeling 17) er kommet. 
Det er mere attraktivt og et nyt udseende er 
godt for Bispehaven.

Affaldsløsninger med mock ups har hjulpet 
meget. Bommene skal fjernes eller armen på 
bommen skal være korte, så de ikke kan vrides 
om og ødelægges. 

Der skal være mere tillid blandt folk herude. 
Beboerne skal føle, at de er en del af samfun-
det. Beboerne skal være aktive i området – så 
tager man mere ansvar.

Hvordan ønsker du, at livet i Bispehaven er 
om 10 år?

Side 30

De lave blokke med udsigt til vandtårnet.
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Udbuddet om ’Tryghed i Bispehaven’ skal omsætte 
Østjysk Bolig og Aarhus Kommunes vision om at om-
danne Bispehaven fra at være et udsat boligområde 
til at blive et attraktivt bykvarter i Aarhus, hvor res-
sourcestærke beboere fastholdes og nye beboergrup-
per søger til. Et trygt, varieret og oplevelsesrigt kvar-
ter der hænger sammen med den omkringliggende 
by og danner rammen om det gode by- og boligliv. 

Tryghedsrenoveringen er første skridt i en langsigtet 
omdannelse af Bispehaven. ’Tryghed i Bispehaven’ be-
står af to opgaveniveauer. Et der indeholder de ele-
menter, der ikke er finansieret og som ikke umiddel-
bart skal realiseres, og et som indeholder de dele, der 
enten er fuldt finansieret, eller hvor der forventes til-
sagn fra Landsbyggefonden. 

Samlet set indeholder ’Tryghed i Bispehaven’ følgen-
de delopgaver, som beskrives yderligere på de efter-
følgende sider:

01     Helhedsplan
02    Tryghedsrenovering
03    Fælleshus
04    Stueetager og nye indgangssituationer
05    Vandtanken
06    Proces og inddragelse

INTRODUKTION TIL KONKURRENCEOPGAVEN

Mål, indsatser og konkurrencekrav
På de kommende sider er Østjysk Bolig og Aarhus 
Kommunes vision for Bispehaven omsat til tre mål 
og 10 indsatser. 

Målene understøtter intentionerne bag tryghedsre-
noveringen af Bispehaven, mens indsatserne udgør 
grundelementerne i en langsigtet omdannelsesstra-
tegi, hvis overordnede mål er at omdanne Bispehaven 
fra et isoleret boligområde til et attraktivt bykvarter.   



MÅL 1 ATTRAKTIVT BYKVARTER 
Bispehaven skal være et attraktivt bykvarter, 
hvor beboere fastholdes og nye beboergrup-
per søger til.

MÅL 2 TRYGT BYKVARTER 
Bispehaven skal være et trygt, varieret og  
oplevelsesrigt bykvarter, der danner rammen 
om det gode by- og boligliv.

MÅL 3 FÆLLESSKABER 
Investeringer i Bispehaven skal give langsig-
tet værdi, og der skal investeres de steder, 
hvor effekten er størst. 
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MÅL



Fra en lukket vejstruktur til sammenhængende infrastruktur

Bispehaven er i dag et lukket og usammenhængende boligområde. Om-
rådets infrastruktur understøtter ikke et naturligt flow gennem området 
eller på tværs af grænserne til den omkringliggende bydel. Bispehaven 
skal være mere tilgængelig, og ny infrastruktur skal bidrage til en mere 
sammenhængende, inviterende og oplevelsesrig bydel.

Fra ét boligområde til flere kvarterer i byen

Bispehaven opleves som en by i byen. Området har en monofunktio-
nel struktur og en ensartet karakter. Bispehaven skal opdeles i mindre 
kvarterer, der understreger forskellige kvaliteter og bidrager til en mere 
varieret oplevelse for beboere og besøgende. Visuel og funktionel for-
skellighed i bykvartererne er en vigtig del af tryghedsrenoveringen.

Resultat:  

Mål: 

Resultat:  

Mål:

Bispehaven er et åbent bykvarter med et naturligt og 
sammenhængende flow gennem området.

Beboerne føler sig trygge ved at færdes i området. 
Beboere og besøgende bevæger sig igennem og på 
tværs af både bydel og bykvarter.

Bispehaven fremstår som en del af en varieret bydel med 
mange mindre og forskellige bykvarterer.

Beboerne identificerer sig med det kvarter, de bor i.
Beboerne tager større ejerskab til det kvarter, de bor i.
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INDSATS 1 INFRASTRUKTUR 
ETABLER INFRASTRUKTUR DER BINDER BISPEHAVEN SAMMEN 
MED DEN OMKRINGLIGGENDE BY.

INDSATS 2 KVARTERSDANNELSER 
OPDEL BISPEHAVEN I MINDRE KVARTERSDANNELSER OG UNDER-
STREG FORSKELLIGHEDEN GENNEM TRYGHEDSRENOVERINGEN.

INDSATSER



Resultat:  

 
Mål:

Bispehaven har flere offentlige byrum, der gør Bispe-
haven til en destination for beboere i den omkringlig-
gende by.

Flere beboere i Hasle bruger og bevæger sig gennem 
området.
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Fra et område uden hierarki til et område med tydeligt byrumshierarki

Bispehaven er et lukket boligområde uden destinationer eller funktioner 
for beboere i den omkringliggende by. Et mere tydeligt byrumshierarki 
med en større grad af offentlige byrum skal invitere flere besøgende ind 
i området, så Bispehaven bliver en mere integreret del af bydelen Hasle.

INDSATS 3 BYRUMSHIERARKI 
SKAB ET BYRUMSHIERARKI HVOR UDVALGTE BYRUM GIVES EN 
OFFENTLIG KARAKTER.

Fra ensformigt boligområde til varieret arkitektur og flere forskellige 
funktioner, boligtyper og ejerformer

Bispehaven er i dag et ensformigt boligområde - både funktionelt og 
arkitektonisk. Der kan ikke umiddelbart ændres på den eksisterende 
bygningsmasse, men nye boligformer og ejerskaber, nye funktioner og 
ny arkitektur kan bidrage til et mere varieret boligområde, der kan til-
trække en bredere sammensætning af beboere og besøgende.

Resultat:  

Mål:  
 

Der opføres nye bygninger i Bispehaven af flere forskel-
lige bygherrer.

Der er flere forskellige funktioner i Bispehaven.
Andelen af ejerboliger er steget. 
Der bor flere ressourcestærke beboere i området.

INDSATS 4 NY BEBYGGELSE OG FUNKTIONER 
TILFØR NYE BYGNINGER FUNKTIONER OG EJERFORMER I UD-
VALGTE UDVIKLINGSZONER, DER ADSKILLER SIG ARKITEKTONISK 
OG STRUKTURELT FRA BISPEHAVEN.



Fra utryg og spredt færden til trygge og sammenhængende forbindelser

Bispehaven er forbundet internt via to hovedstier for gående, der er 
præget af problemer med hasarderet scooter-, knallert- og motorcykel-
kørsel. I resten af området er færdslen meget spredt og ikke defineret i 
planlagte stier. Forbindelser på tværs skal samle i stedet for at sprede, 
så det er trygt og godt for alle at færdes i området.

INDSATS 6 NYT NETVÆRK 
SKAB TRYGGE FORBINDELSER MED FOKUS PÅ 
OPLEVELSESKVALITETEN.

INDSATS 5 LETBANE 
UDNYT POTENTIALET I DEN KOMMENDE LETBANE.
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Fra et boligområde i periferien til et opkoblet bykvarter

Bispehaven er i dag et område uden særlige destinationer. Med place-
ringen af et nyt letbanestop på kanten af Bispehaven kan der tiltrækkes 
flere borgere fra den omkringliggende by, og der kan skabes et større 
grundlag for udvikling og nye investeringer i området.

Resultat:  

Mål:  
 

Resultat:  

Mål:  
 

Centralt placeret letbanestop der tiltrækker borgere 
fra både Bispehaven og resten af Aarhus Vest

Flere borgere fra den omkringliggende by færdes 
gennem det nye bykvarter. 
Flere private investeringer i bydelen.

Nyt netværk af gader og stier hvor alle færdes i ét 
niveau.

Større tryghed i de offentlige rum. 



Resultat:  

Mål: 

Fra utrygge gårdrum til et boligområde med hjemlighed og fællesskab

Gårdrummene i Bispehaven mangler nærvær, identitet og hjemlig-
hed.  Der er mangler halv-private rum, der understøtter naboskab og 
mødet mellem beboerne i Bispehaven. De halv-private zoner er vigtige 
i forhold til beboertrygheden og tilhørsforholdet til det område, som 
man bor og lever i.

INDSATS 7 FÆLLESSKABER 
SKAB UNIKKE GÅRDRUM MELLEM BLOKKENE DER SKABER EN 
RAMME OM FÆLLESSKAB OG NABOSKAB MELLEM DE BEBOERE 
DER BOR OMKRING DEM.

Gårdrummene i Bispehaven er forskellige og har deres 
egen identitet og fællesskab.

Gårdrummene er aktiverede og levende. 
Der er større uformel overvågning og mindre hærværk. 

INDSATS 8 BETONDÆK 
FJERN DE NEDBRUDTE BETONDÆK OG DE FUNKTIONSBETINGEDE 
NIVEAUER OG SKAB NIVEAUFRI ADGANG TIL BOLIGERNE.

Fra niveauopdelte gårdrum til sammenhængende udearealer

I dag er ankomstforhold og passage i Bispehaven placeret både over 
og under terræn. Det skaber stor utryghed, og den manglende sam-
menhæng mellem de forskellige niveauer forhindrer den uformelle over-
vågning. Derudover er de eksisterende betonkonstruktioner nedbrudte 

Resultat: 

Mål:

De eksisterende betondæk er fjernet.

Den oplevede tryghed i Bispehaven er på niveau med 
den omkringliggende by.
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INDSATS 9 MENNESKELIG SKALA 
NEDBRYD SKALAEN - ARKITEKTONISK OG FUNKTIONELT - 
PÅ BÅDE BYGNINGS- OG BYRUMSNIVEAU.

Resultat: 

 
Mål: 

Stueetagerne er omdannet til bolig eller andre nye og 
synlige funktioner.

Gårdrummene er mere trygge. 
Stueetagerne er levende og gør gårdrummene mere 
inviterende.

INDSATS 10 KANTZONER 
SKAB OVERGANGSZONER MELLEM DE OFFENTLIGE BYRUM 
OG DE PRIVATE ZONER.
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Fra lukket og skalaløs til åbenhed og menneskelig skala

Boligblokkenes etager indeholder kælderrum og klublokaler på parter-
reniveau. Når betondækket er fjernet, er bygningsfacaderne lukkede 
og skalaløse, hvilket virker utrygt. Stueetagerne skal omdannes og ak-
tiveres, så der er bedre sammenhæng med gårdrummene og en højere 
grad af menneskelig skala.

Fra udefinerede gårdrum til bevidste kantzoner

Brugen af rummet mellem bygningerne er udefineret, og der er intet 
ejerskab. Hvis et område tilhører alle, tilhører det ingen, og det skaber 
en større grad af utryghed og normbrydende adfærd. Der skal derfor 
skabes tydelige kantzoner, der definerer overgangen mellem offentlig 
og privat. Gode kantzoner sikrer, at bygningerne ikke lukker sig om sig 
selv, men integreres med deres urbane kontekst.

Resultat:  

Mål:  
 

Der er skabt klart definerede overgangszoner i hele 
Bispehaven.

Områdets skala er nedskaleret og mere menneskelig. 
Tilhørsforholdet og brugen af gårdrummene er 
tydeliggjorte.

Privat Offentlig
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Helhedsplan
På helhedsplanniveau er afgrænsningen ikke endelig 
fastlagt, og de bydende er ikke begrænset af den viste 
afgrænsning. Dog skal helhedsplanen som minimum 
omfatte området afgrænset af Viborgvej, Åby Ringvej, 
Ryhaven og Rytoften. 

Tryghedsrenovering
På tryghedsrenoveringsniveau er konkurrenceområ-
det fastlagt og fremgår af kortet på modstående side. 

Området omfatter matr. 16x, 16q og 16p Hasle By, Hasle, 
alle ejet af Østjysk Bolig samt 16ay Hasle By, Hasle, 
(dette er arealerne nord for Hasle Centervej) ejet af 
Aarhus Kommune. Desuden omfatter området også 
dele af vejarealerne på Hasle Centervej og Rymarken, 
der ligeledes er ejet af Aarhus Kommune.

Konkurrenceområdet er opdelt i tre overordnede 
delområder. 

Delområde I omfatter gårdrummene mellem blok 
A1-A7, vejarealer omkring Hasle Centervej og Rymar-
ken, en mindre del af forbindelsen til Klokkerparken og 
Ryparken samt de eksisterende boldbaner ved vand-
tårnet. Delområde I omfatter tryghedsrenoveringens 
første etape.

Delområde II omfatter gårdrummene mellem de lave 
blokke B1-B8 og C1-C4. Delområde II omfatter tryg-
hedsrenoveringens anden etape.

Delområde III omfatter de øvrige arealer.

Områdeafgrænsningerne skal betragtes som retnings-
givende, og det forventes, at de bydende respekterer 
de viste delområder. Dog kan mindre justeringer ac-
cepteres, såfremt det er hensigtsmæssigt for de viste 
løsninger. De konkurrerende skal tydeligt markere, hvis 
områdegrænser ændres.

Tryghedsrenoveringen er primært rettet mod udeare-
alerne i Bispehaven. Det ligger således ikke inden for 
rammerne af konkurrencen at ændre på de eksisteren-
de facader, der er renoveret i 2004-2007. Dog skal de 
bydende forholde sig til, hvordan stue- og kældereta-
ger kan omdannes og hvordan der kan etableres nye 
indgangssituationer (se opgavebeskrivelse 04. Stue-
etager og nye indgangssituationer, side 49).

KONKURRENCEOMRÅDET



Flere events så man kan komme ud og se, 
hvad det er for et område. Synd at Bispeha-
ven virker så lukket.

Folk er begyndt at ændre syn på området på 
grund af de nye ungdomsboliger. Mine venner 
ser det som en Ghetto, men det gør jeg ikke.

Mere integreret, godt naboskab, at fælleshu-
set bliver brugt noget mere. Mere leg, mere 
grønt, mere samhørighed.

Færre scootere, flere politifolk der flytter ind 
og bosætter sig her. Mere respons på det 
man siger.

Det ved jeg ikke. Jeg er bange. Bispehaven skal 
være meget bedre. Jeg er ved at flytte. Jeg er 
meget bange for min datter også, hun er 18 år.

Hvordan ønsker du, at livet i Bispehaven er 
om 10 år?
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01. HELHEDSPLAN

Der skal udarbejdes en ny helhedsplan for Bispehaven 
og den bymæssige kontekst, som området indgår i. 

Helhedsplanen skal vise, hvordan Bispehaven bliver et 
attraktivt og levende bykvarter, der hænger naturligt 
sammen med den omkringliggende by. Helhedspla-
nen skal udviske de fysiske grænser, der idag domi-
nerer Bispehaven, og samtidig skabe et samlet by- 
kvarter med en tydelig identitet og karakter - et samlet 

Fig. 07. Helhedsplanen skal omfatte Bispehaven og det om-
kringliggende bykvarter fra Viborgvej i øst til Rytoften i vest 
og fra Ryhavevej i syd til Åby Ringvej i nord, men den skal 
derudover også sikre forbindelser mellem Klokkerparken i 
syd og Skjoldhøjkilen i nord.

bykvarter, der strækker sig fra Viborgvej i øst til Rytof-
ten i vest og Ryhavevej i syd til Hasle Ringvej i nord, 
men med sammenbindende forbindelser fra Klokker-
parken til Skjoldhøjkilen.

Helhedsplanen skal omsætte det byudviklingspoten-
tiale, der findes i og omkring Bispehaven til gavn for 
hele bydelen og sikre, at de bystrukturelle udfordrin-
ger, det modernistiske paradigme har medført, løses, 
så effekten af investeringerne i tryghedsrenoveringen 
sker på et helhedsorienteret og langsigtet fundament.

Der er ikke afsat anlægsøkonomi til at realisere helheds-
planen, og målet er, at der på baggrund af ’Tryghed 
i Bispehaven’ udarbejdes en endelig helhedsplan for 
Bispehaven og det omkringliggende bykvarter.

Letbane
Aarhus Letbanes 2. etape - Brabrandetapen - er en 
katalysator for byudvikling i Aarhus og sandsynligvis 
det enkeltstående element, der rummer det største ud-
viklingspotentiale for Bispehaven. Områder i direkte 
tilknytning til de kommende letbanestop forventes at 
rumme et stort potentiale for byudvikling og vil samti-
dig få betydning for bydelens flow og sammenhænge. 

Visionen bag Aarhus Letbane er at gøre byen lettil-
gængelig med et effektivt og bæredygtigt transport-
system, der også kan være med til at understøtte den 
sociale sammenhæng. Letbanen skal skabe synergi og 
sammenhæng mellem erhverv, uddannelse, kulturliv 
og boliger, hvilket blandt andet kan have en positiv 
indflydelse på udviklingen i Bispehaven. Letbanen vil 
sikre en effektiv og hurtig kobling til Aarhus bymidte, 
hvormed Bispehaven får en mere bynær og central pla-
cering, der gør området til et mere attraktivt sted at bo.



Fo
rto

rv

K
ø

resp
o

r

K
ø

resp
o

r

R
ab

at

M
id

terrab
at

Fo
rto

rv

Fo
rto

rv

p
arkering

p
arkering

K
ø

reb
ane

servicevej

B
yg

g
efelt

Fo
rto

rv

Fo
rto

rv

Letb
ane

p
arkering

p
arkering

K
ø

resp
o

r

K
ø

resp
o

r

servicevej

B
yg

g
efelt

TRYGHED I BISPEHAVEN Side 41

Principsnit for Rymarken. Rymarken er i dag et meget 
bredt vejrum med stor barrierevirkning. Principperne viser, 
hvordan vejrummet kan indsnævres og forskydes så der for 
eksempel kan blive mulighed for nyt byggeri og et even-
tuelt letbanestop. Principperner er ikke udtryk for et særligt 
ønske om vejprofilets udformning.

Som vist tidligere i konkurrenceprogrammet kan let-
banen få flere forskellige forløb gennem Bispehaven, 
og der er derfor en usikkerhed omkring letbanens 
endelige placering. Det mest sandsynlige tracé forlø-
ber langs Ryhavevej med stop på denne, og der skal i 
helhedsplanen tages afsæt i dette tracé. Helhedspla-
nen skal vise, hvor et kommende letbanestop konkret 
skal placeres, så det giver mest mulig værdi for både 
Bispehaven og det omkringliggende byområde, men 
helhedsplanen skal også vise alternative placeringer 
af letbanen og letbanestop og sikre, at løsninger er 
så robuste, at de ikke er afhængige af en præcis pla-
cering af et kommende letbanestop.

Der kan kun være ét stop på letbanen i direkte til-
knytning til Bispehaven, og det er afgørende at have 
respekt for, at letbanen skal være et effektivt trans-
portsystem, hvis succes afhænger af at kunne komme 
hurtigt og effektivt frem. Der er ikke taget stilling til, 
hvordan stoppesteder skal placeres (center eller side).

Vejstruktur
Helhedsplanen skal vise, hvordan der kan skabes en vej-
struktur i området, der kan danne grundlag for en na-
turlig cirkulation og samtidig medvirke til at nedskalere 
den meget dominerede infrastruktur, der i dag frem-
står ude af skala og med meget stor barrierevirkning. 

Vejstrukturen skal tage afsæt i de eksisterende veje, 
men de bydende skal vise, om - og i givet fald hvordan 
- der kan dannes et mere finmasket vejnet. Et vejnet 
der på den ene side kan skabe en bedre cirkulation 
for både beboere og besøgende i Hasle Vest, og som 
samtidig medvirker til at opdele det store boligom-
råde i mindre dele.

Rymarken er i dag en overdimensioneret trafikåre 
gennem Bispehaven. Den er niveaumæssigt adskilt 
fra Bispehavens fodgængerniveau og udgør med sin 
meget brede vejprofil med dobbelte kørebanespor og 
bred midterhelle en betragtelig barriere for sammen-
hængen i Bispehaven.

Det er ønsket, at Rymarken på hele strækningen fra 
Ryhavevej til Åby Ringvej nedskaleres, så den i frem-
tiden får en anden og mere menneskelig karakter. Der 
lægges derfor op til, at vejprofilen på hele strækningen 
indsnævres til to kørebanespor. Den nye vejprofil skal 
gennem sin geometri udarbejdes under hensyntagen 
til, at hastigheden gennem Bispehaven holdes nede.

På den sydlige del af Rymarken, hvor vejen passerer 
mellem blok A2 og A3, er der et ønske om, at hele 
vejrummet ændres markant, så det i fremtiden frem-
står som en ny ankomstplads til både boligområdet 
og bydelen. 

Hasle Centervej ønskes ombygget, så hastigheden 
reduceres, og samtidig skal der sikres overgang for 
lette trafikanter som erstatning for den eksisterende 
fodgængerbro. 

I konkurrenceprogrammet lægges der derudover op 
til, at der etableres en ny forbindelse fra Viborgvej til 
Rymarken. 
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02. TRYGHEDSRENOVERING

med vandgennemsivninger og revnedannelser (se 
Rapport vedr. 5 års eftersyn - P-kældre, bilag 21). Det 
er en forudsætning, at betonkonstruktionerne skal 
fjernes eller genopbygges, de må ikke bevares i deres 
nuværende form. 

Nedbrudsmaterialer er i forarbejdet forudsat bortskaf-
fet, men det er op til de bydende at vurdere, om ned-
brudt materiale kan indbygges i anlæg eller lignende. 
Vedrørende miljøhåndtering i forbindelse med ned-
brydning henvises til bilag 22, Rapport vedr. miljøun-
dersøgelser af bygninger. 

Parkering
Tryghedsrenoveringen skal også adressere udfordringen 
omkring parkering. Parkering er en del af grundforud-
sætningen for et attraktivt og velfungerende bykvarter.  

Ved blok A1-A7 er parkeringen i dag ”gemt væk” i sit 
eget niveau, mens parkering ved de øvrige blokke 
udgør en betragtelig andel af de offentlige arealer. 

Parkeringen til de eksisterende boliger skal genetableres 
i et omfang, der svarer til de pladser, der findes i dag, 
mens Aarhus Kommunes parkeringsnorm skal efterle-
ves i forbindelse med nye byfunktioner (se bilag 24).

De bydende skal gentænke parkeringen i Bispehaven, 
så der bliver en balance mellem parkeringsbehovet og 
kvaliteten af bykvarterets byrum. Aarhus Kommune er 
åbne for, at der kan etableres parkering langs Hasle 
Centervej og evt. Rymarken, som kan være med til at 
understøtte et mere bymæssigt præg. De bydende skal 
være opmærksomme på, at privat parkering formelt 
set ikke kan opfyldes på offentlig vej og at parkerings-
pladser på offentlig vej ikke kan reserveres til bestemte 

Figur 08. Tryghedsrenoveringen skal omdanne Bispehaven 
fra et udsat boligområde til et attraktivt og trygt bykvart-
er. Herudover skal der sikres en naturlig overgang mellem 
tryghedsrenoveringen og helhedsplanniveau.

Tryghedsrenoveringen i Bispehaven er den første og 
afgørende del af strategien om at omdanne Bispeha-
ven til et attraktivt kvarter i Aarhus. Renoveringen skal, 
sammen med kommunale indsatser, den boligsociale 
indsats og Den Boligsociale Helhedsplan, omdanne 
området til en attraktiv bydel i Aarhus, hvor både 
nuværende og kommende beboere ønsker at bo og 
leve, og besøgende føler sig trygge og velkomne. Det 
handler ikke alene om fysiske tiltag, men også om at 
komme normbrydende adfærd til livs.

Der er således en stor sammenhæng mellem den fysiske 
og den sociale helhedsplan, og omdannelsen af Bispe-
haven tager netop afsæt i en omdannelsesstrategi, hvor 
bestemte bystrukturelle indsatser er med til at skabe 
bedre rammer for sociale forandringer. 

Tryghedsrenoveringen handler derfor både om tryghed 
og renovering, hvor en del af formålet er at fjerne de 
bystrukturelle hindringer der er for, at Bispehaven kan 
transformeres til et trygt og attraktivt bykvarter sam-
tidig med, at der skal skabes løsninger af høj æstetisk 
og funktionel kvalitet. 

De bystrukturelle udfordringer skal løses
Tryghedsrenoveringen skal derfor adressere de struk-
turelle udfordringer, der relaterer sig til de modernis-
tiske boligområders udformning - ikke mindst den 
funktionsbetingende niveauopdeling, der i dag do-
minerer Bispehaven.  

De eksisterende betonkonstruktioner i gårdrummene 
er en del af både de bystrukturelle og tryghedsmæs-
sige udfordringer, og samtidig er konstruktionerne 
under kraftig nedbrydning grundet store problemer 
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Fig. 09 - Bygninger der skal fjernes
Når beton- og p-dæk nedbrydes, skal de markere-
de bygninger nedrives, da en bevaring ikke er mulig. 
Funktionerne i fælleshusene ønskes genetableret 
andre steder i kvarteret - eventuelt i forbindelse med 
andre funktioner.

personer eller grupper. De parkeringsplader, der skal 
reetableres i forbindelse med Bispehaven, skal derfor 
placeres inden for Østjysk Boligs matrikel og med 
god samt direkte forbindelse til de enkelte opgange.

Parkering langs Hasle Centervej og evt. Rymarken skal 
etableres som længdeparkering, da vinkelparkering - 
af både by- og sikkerhedsmæssige årsager, vurderes 
uhensigtsmæssig. 

Parkeringsarealer må som udgangspunkt ikke dob-
beltudnyttes i forhold til for eksempelvis aktivitets- 
og sportsfunktioner. 

OPGAVEN GENERELT 
De bydende skal vise, hvordan rummene mellem blok-
kene i Bispehaven omdannes, så de indfrier Østjysk 
Bolig og Aarhus Kommunes vision om Bispehaven 
som et attraktivt og trygt bykvarter, der kan danne 
rammen om det gode by- og boligliv. De bydende skal 
vise, hvordan de prioriterer, hvor og hvordan midler-
ne til tryghedsrenoveringen skal bruges, så indsatser-
ne giver den størst mulige effekt og den mest lang-
sigtede værdi. 

Identitet og forskellighed
Tryghedsrenoveringen skal skabe den stedsidentitet 
og stedsdifferentiering, der i dag er fraværende og 
som i fremtiden kan udgøre en del af grundlaget for 
at skabe ejerskab og forankring. De bydende skal på 
én gang skabe grundlag for kvarterdannelser, hvor 
beboere eller besøgende har en klar fornemmelse af, 
hvor i området de er, og hvor der samtidig er stor for-
skellighed de enkelte områder og gårdrum imellem.

Trygge forbindelser og opholdssteder
De bydende skal vise, hvordan der skabes trygge for-
bindelser og opholdssteder i Bispehaven. Forbindel-
ser der skaber de bedste rammer for, at beboere og 
besøgende kan være trygge, og hvor uhensigtsmæs-
sig adfærd undgås.

Hjemlighed og fællesskaber
De bydende skal vise, hvordan byrummene i Bispe-
haven kan skabe det bedste fundament for fælles-
skaber - både de store og offentlige fællesskaber på 
bykvartersniveau og de små og private fællesskaber 
på gård- eller opgangsniveau. De skal desuden vise, 
hvordan ejerskab og hjemlighed kan komme til udtryk 
i Bispehaven.

Robuste løsninger
Forslag til løsninger skal være så robuste, at der er 
plads til, at den beboerinvolvering, der har forløbet 
over de sidste år, kan forsættes, så beboerne får mu-
lighed for at påvirke elementer i udformningen af de 
konkrete løsninger, og de bydende skal vise, hvordan 
de ser beboerinvolveringen i forbindelse med den ef-
terfølgende projektudvikling (se opgavebeskrivelse 
06. Proces og inddragelse, side 56).

Belysning 
De bydende skal udarbejde og beskrive et samlet be-
lysningskoncept for hele Bispehaven, som viser hvor og 
hvordan, der sikres en funktionsbelysning i området, 
der skaber orientering og tryghed i de offentlige rum 
samt ved indgangssituationer. Derudover skal de vise, 
hvordan effektbelysning kan anvendes til at skabe 
særlige stemninger og steder.
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Belysningskonceptet skal medvirke til at skabe en 
klarhed i Bispehaven og understøtte bykvarterets 
primære flows og forbindelser, der kan skabe sam-
menhæng mellem bykvarterets forskellige funktioner.  

Vedrørende funktionsbeskrivelse og krav til belysning 
henvises til bilag 6, Fællesbestemmelser.

Stor leg og sport
De bydende skal vise, hvordan der kan skabes plads 
til stor leg og sport, som både retter sig mod bebo-
erne i Bispehaven og samtidig tiltrækker besøgende 
fra den omkringliggende by. Stor leg og sport skal til-
godese behovet hos en bred målgruppe på tværs af 
både kultur, alder og køn.

Renovation og skrald
Det eksisterende, nedgravede affaldssystem skal gen-
anvendes. Hvis det er nødvendigt at flytte det eksi-
sterende affaldssystem til en ny placering, skal dette 
begrundes af de bydende og være i overensstemmel-
se med de overordnede greb i tryghedsrenoveringen.

I forbindelse med håndtering af affald ønskes der også 
forslag til fremtidig håndtering af storskrald med nød-
vendige faciliteter.

Scooterproblemer
De bydende skal vise, hvordan normbrydende adfærd 
som uhensigtsmæssig og farlig scooterkørsel kan 
hindres gennem integrerede fysiske løsninger.

Drift
De bydende skal vise løsninger, der er hensigtsmæs-
sige i forhold til den efterfølgende drift. I forbindelse 
med drift henvises der til bilag 6, Fællesbestemmelser.

OPGAVE - DELOMRÅDE I
Delområde I omfatter gårdrummene mellem blok A1-A7, 
vejarealer omkring Hasle Centervej og Rymarken, en 
mindre del af forbindelsen til Klokkerparken og Rypar-
ken samt de eksisterende boldbaner ved vandtårnet.

Nyt byrumsniveau
De bydende skal i delområde I tilbyde en løsning for, 
hvordan det nye byrumsniveau, der opstår når de funk-
tionsbetingende niveauer er fjernet, bindes sammen 
og hvordan der skabes trygge, sikre og oplevelsesri-
ge forbindelser, der både styrker den indre cirkulati-
on og sammenhængskraft i Bispehaven. Det nye by-
rumsniveau skal samtidig skabe sammenhæng til den 
omkringliggende by og forbindelser gennem området 
samt efterleve gældende krav til tilgængelighed.

Attraktive, trygge og oplevelsesrige gårdrum
De bydende skal vise, hvordan der kan skabes attrak-
tive, trygge og oplevelsesrige gårdrum. I forbindelse 
med den konkrete udformning af de enkelte gårdrum 
skal de bydende vise, hvordan der kan skabes en ny 
relation mellem de høje boligblokke og gårdrumme-
ne, som opløser det skarpe skel mellem den offentli-
ge og private sfære. Tilbuddet skal i den forbindelse 
rumme en fleksibilitet, der muliggør, at blokkenes ne-
derste etager på et senere tidspunkt kan omdannes 
til andre formål, for eksempel boliger, foreningsloka-
ler og lignende jævnfør opgavebeskrivelse 04. Stue-
etager og nye indgangssituationer, side 54. 

De bydende skal vise, hvordan forskellen mellem nye 
gårdrumsniveauer og den eksisterende stiforbindelse 
med rækkehusene optages på ”naturlig” og tilgæn-
gelig vis, samt hvordan der skabes forbindelse fra 
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Fig. 10 - Nuværende affaldssystem
Ovenstående figur viser, hvor de nuværende affalds-
løsninger er placeret i dag. Det nedgravede affalssy-
stem, molokkerne, ønskes bevaret, mens der ønskes 
inputs til fremtidig håndtering af storskrald.

Gårdrum nr. 0-6 ved de høje blokke

Markering af gårdrum ved de høje blokke

nr. xx
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rækkehusniveauet til de omkringliggende arealer, for 
eksempel Rymarken.

Hvert enkelt gårdrum skal udvikles med sin egen iden-
titet og skal som minimum indeholde faciliteter til små-
børnsleg, dagligdags- opholdsmuligheder som for ek-
sempel grillpladser og parkering til blokkenes beboere. 
Derudover skal der skabes et godt mikroklima og god 
opholdskvalitet i forhold til lys, skygge og vind.

I tilknytning til de enkelte gårdrum skal der reetable-
res parkeringspladser svarende til det antal parkerings-
pladser, der findes i dag. Parkering til eventuelle nye 
funktioner skal leve op til Aarhus Kommunes parke-
ringsnorm. Parkeringspladser skal placeres hensigts-
mæssigt i forhold til indgangssituationer, men uden at 
blive på bekostning af gårdrummenes funktionalitet 
og attraktivitet. Parkeringsarealer må som udgangs-
punkt ikke dobbeltudnyttes i forhold til for eksempel-
vis aktivitets- og sportsfunktioner.

I forbindelse med nedbrydning af betondæk fjernes 
eksisterende cykelparkering. De bydende skal etab-
lere nye aflåste cykelparkeringspladser, der fremstår 
som en integreret del af tryghedsrenoveringen af 
gård-rummene og indgange. Cykelparkeringsplad-
serne skal således fremstå som del af en klar, arkitek-
tonisk løsning og være trygge at anvende for bebo-
erne i hverdagen.

Gårdrum 1 adskiller sig fra de øvrige gårdrum, idet 
der i dag er adgang til kælderniveau og parkering 
via en rampe fra øst. Når de eksisterende betonkon-
struktioner fjernes vil det fremtidige terrænniveau 
således ligge lavere end de tilstødende arealer mod 
både nord og syd. 

Rymarken
Jordvolde langs hele Rymarken skal fjernes. Rymar-
kens profil skal indsnævres til to kørebanespor og 
der skal skabes plads til nye byudviklingsmuligheder.

Der lægges særlig vægt på, at jordvolde mellem blok 
A2 og A3 skal fjernes og området på den sydlige del af 
Rymarken skal bearbejdes. Hertil gøres der opmærk-
som på, at der på jordvolden langs blok A3 forløber 
en brandvej. Denne brandvej, inklusiv rampe, kan og 
skal fjernes.

Den sydlige del af Rymarken skal omdannes til et nyt 
centrum i bykvarteret. Det skal ikke være en traditio-
nel ”torveplads”, men et transitrum der kan binde den 
østlige og den vestlige del af Bispehaven sammen. Der 
skal fortsat være kørende trafik, og et nyt centrum skal 
også være et knudepunkt for den kollektive trafik i 
området. Der skal således være plads til busstop, og i 
fremtiden skal der være forbindelse til en kommende 
letbanestation og eventuelt et letbanestop, hvis let-
banen kommer til at forløbe denne vej. 

De bydende skal vise, om der kan opføres nyt byggeri 
langs hele Rymarken, der kan medvirke til at nedska-
lere karakteren af byrummet, men realiseringen af by-
rummet må ikke gøres afhængig af ukendte byggerier.

De bydende skal skabe tryghed i området - både i 
selve gaderummet og overgangen til de omkring-
liggende arealer, og de skal sikre, at hastigheden for 
kørende trafik holdes nede. 

Gårdrum 2, 3, 4 og 5. De eksisterende volde mod Hasle 
Centervej skal fjernes, hvorved de fire gårdrum kommer 
til at ligge i niveau med Hasle Centervej. Derimod 
opstår der mod syd - med undtagelse af gårdrum 4 - 
et terrænspring på cirka fire meter op til det niveau, 
som rækkehusene ligger på.

Ved gårdrum 4 gennembrydes også jordvolden mod 
syd, hvorved der opstår mulighed for niveaufri passage 
mellem Klokkerparken i syd og Hasle Bakker/Skjold-
højkilen i nord.

De konkurrerende skal være opmærksomme på, at 
der i dag ikke er direkte forbindelse gennem kælde-
ren i blok A2 og A3 fra gårdrumssiden til Rymarken.

Gårdrum 6 udgøres af det eksisterende gårdrum 
mellem blok A7 og ungdomsboligerne mod Rytoften. 
Ungdomsboliger er adskilt fra blok A7 med en jord-
vold, der gennembrydes af en tunnel. 

Der er ønske om, at dette gårdrum ligeledes sænkes, 
så gårdrummet kommer til at ligge i niveau med Hasle 
Centervej og p-plads ved ungdomsboligerne mod 
Rytoften.

Jordvold og tunnel mellem blok A7 og p-plads mod 
ungdomsboliger forudsættes fjernet.

Forbindelse ved rækkehuse
Forarealet ved rækkehusene (D1-D4) opretholdes 
som adgangsforbindelse til rækkehusene. I forbindel-
se med gennembrydning af jordvolden ved gårdrum 
4, brydes den gennemgående forbindelse, og en ny 
forbindelse mellem blok D3 og D4 skal etableres.
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Ny kunststofboldbane
På den eksisterende boldbane ved vandtårnet skal der 
anlægges en ny kunstgræsboldbane. For en mere ud-
dybende beskrivelse af en ny kunstgræsboldbane hen-
vises der til bilag 6, Fællesbestemmelser.

OPGAVE - DELOMRÅDE II
Delområde II omfatter gårdrummene mellem de lave 
blokke B1-B8 og C1-C4. De udgør tryghedsrenoverin-
gens anden etape.

Gårdrum
I dag anvendes gårdrummene mellem de lave blokke 
primært til parkering. Der er udlagt mindre græsare-
aler og zoner til ophold. Det er dog de færreste op-
holdszoner, som er programmerede og kun få steder, 
er der opstillet borde og bænke.

De bydende skal vise, hvordan der kan skabes attrak-
tive, trygge og oplevelsesrige gårdrum. I forbindelse 
med den konkrete udformning af de enkelte gårdrum 
skal de bydende vise, hvordan der kan skabes en ny 
relation mellem de lave boligblokke og gårdrumme-
ne, som opløser det skarpe skel mellem den offentli-
ge og private sfære. Tilbuddet skal i den forbindelse 
rumme en fleksibilitet der muliggør, at blokkenes stue-
etager på et senere tidspunkt kan omdannes til andre 
formål, for eksempel boliger, foreningslokaler og lig-
nende jævnfør opgavebeskrivelse 04. Stueetager og 
nye indgangssituationer, side 54. 

Hvert enkelt gårdrum skal udvikles med sin egen iden-
titet og skal som minimum indeholde faciliteter til små-
børnsleg og opholdsmuligheder som for eksempel 

grillpladser og parkering til blokkenes beboere. Der-
udover skal der skabes et godt mikroklima og god op-
holdskvalitet i forhold til lys, skygge og vind.

I tilknytning til de enkelte gårdrum skal der reetab-
leres parkeringspladser svarende til det antal parke-
ringspladser, der findes i dag. Parkeringsarealer må 
som udgangspunkt ikke dobbeltudnyttes i forhold til 
for eksempelvis aktivitets- og sportsfunktioner.
 

DELOMRÅDE III
Delområde III omfatter resten af Østjysk Boligs arealer, 
herunder det nordøstlige hjørne ved Viborgvej-krydset 
og vandtanken samt arealet ved de nye ungdomsbo-
liger mellem Rymarken og Bispehavevej.

Delområde III er ikke omfattet af tryghedsrenoverin-
gen med mindre, at de bydende inddrager arealer til 
forbindelser og lignende. Delområdet skal derfor alene 
håndteres på helhedsplanniveau.

Hasle Centervej
De bydende skal vise, hvordan vejprofilen på Hasle 
Centervej kan omdannes, når de eksisterende jord-
volde er fjernet, samt hvordan vejen kan få en mere 
bymæssig karakter, der sikrer at hastigheden holdes 
nede. Den eksisterende stibro fra Bispehaven til Ry-
parken fjernes og de bydende skal vise, hvordan 
der skabes passage i et niveau, som er både tra-
fiksikkert og trygt for lette trafikanter og samtidig 
tydeliggør forbindelsen mellem Klokkerparken og 
Skjoldhøjkilen. 

Derudover skal de bydende vise, hvordan der kan be-
bygges omkring Hasle Centervej, men realiseringen af 
området omkring Hasle Centervej må ikke gøres af-
hængig af ukendte byggerier.

Som beskrevet tidligere kan de bydende placere en 
andel af parkeringen mod Hasle Centervej, som be-
skrevet på side 42.

Ny vejforbindelse
De bydende skal vise, hvordan der kan etableres en 
ny forbindelse mellem Viborgvej og Rymarken med et 
tracé, der forløber mellem de høje blokke A1 og A2 og 
de lave blokke B4-B8 og som gennembryder jordvol-
den mod Rymarken. Forbindelsen skal som udgangs-
punkt vises som en vejforbindelse, men der skal være 
mulighed for, at den kommende 2. etape af letbanen 
kan føres gennem området på denne strækning.

De bydende skal vise, hvordan et nyt tracé integreres 
med de omkringliggende gårdrum, herunder gårdrum-
met mellem blok A1 og A2, og B4 og B8.
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Aflæsning af storskrald ved de lave blokke.
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Trivselshuset er Bispehavens
fælleshus med møde- og festlokaler.
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03. NYT FÆLLESHUS

Som en del af den tryghedsskabende og fysiske re-
novering af Bispehaven er ønsket at skabe et nyt hus, 
som borgerne er fælles om, og som er til både beboere 
og borgere i og omkring Bispehaven. Et nyt fælles hus 
skal bidrage til at nedbryde Bispehavens status som 
enklave og i stedet åbne området op og invitere de 
øvrige borgere og besøgende i bydelen indenfor. Et 
nyt fælles hus skal derfor kunne fungere som et sam-
lingssted for hele bydelen med plads til en bred og 
mangfoldig kobling af funktioner, brugergrupper, kul-
turer og aktiviteter på tværs af nationalitet, kultur og 
social status.

Fælleshuset skal være stedet for mødet mellem beboere, 
aktive ildsjæle, frivillige, foreninger, ansatte i Bispeha-
ven og andre, der har gøremål i området. Huset skal 
kunne bruges af mange og på fleksible tidspunkter. 
Aktiviteter skal bygge på initiativer og ønsker fra by-
delens beboere og aktiviteterne skal kunne foregå, 
uden at der er ansatte tilstede i huset. Derfor skal der 
skabes rammer og en struktur, hvor ansatte, beboere 
og frivillige kan supplere hinanden.

Vision
Det fælles hus i Bispehaven skal være et naturligt sam-
lingspunkt for hele bydelen. Huset skal danne ramme 
om de positive relationer mellem mennesker, sociale 
fællesskaber og aktiviteter, der bidrager til et trygt 
og inkluderende beboersammenhold og medborger-
skab, hvor man føler sig mødt, og hvor nye mulighe-
der kan udspringe fra.

Navn til fælleshuset
Et fælleshus som det i Bispehaven kan have mange 
navne med mange betydninger. Som inspiration og 
sammenhæng til hele konkurrenceopgaven ønskes 
bud på et nyt navn til huset. Navnet skal kun ses som 
et kreativt bud, da det er oplagt senere i processen at 
inddrage beboerne i eksempelvis en navnekonkurrence.

Kontekst og placering
Fælleshuset skal være levende, inviterende og fleksi-
belt, og det er vigtigt, at huset fremstår åbent og imø-
dekommende. Husets rammer skal byde alle velkom-
men og invitere til ophold – både ude og inde. Huset 
skal med sin placering og udformning fremstå gen-
nemsigtigt og lyst med et liv, der rækker ud i området 
og bidrager til, at man som beboer og borger føler sig 
tryg og oplever samhørighed med stedet.

Placeringen og udformningen af fælleshuset skal hænge 
naturligt sammen med helhedsplanen. Det skal i den 
forbindelse overvejes, hvordan det nye fælleshus - 
både formmæssigt via dets funktioner samt i forhold 
til stedets identitet og brugernes tilhørsforhold - kan 
bidrage positivt til helhedsplanen.

Med sin placering skal huset være med til at tegne et 
nyt ansigt af området, hvor man har lyst til at være, og 
hvor man favner bredt fremfor at slå ring om sig selv. 
Husets kontekst og placering gør det dermed muligt 
for det enkelte menneske at være en aktiv del af at 
skabe tryghed, ved netop at kunne indtage det om-
kringliggende offentlige og halvoffentlige rum.

Ankomsten til fælleshuset og de udearealer, der findes 
i direkte forbindelse med huset, skal i høj grad spille 
sammen med udformningen af huset og de funktio-
ner, huset rummer. Det er derfor vigtigt, at der i til-
buddet er tegnet et fælleshus med tilhørende udeare-
aler og ankomstsituationer, der behandler overgangen 
mellem ude og inde.

Fælleshuset skal kunne bruges til at afholde møder 
for afdelingens beboere, men skal også kunne danne 
ramme om konferencer, uddannelsesmesser og lig-
nende aktiviteter. 

Plangrundlag
Konkurrenceområdet er omfattet af Byplanvedtægt 
nr. 7. I vedtægten er angivet byggefelter for fælles-
funktioner, svarende til de nuværende bygninger med 
fællesfunktioner der forudsættes nedrevet. En anden 
placering end angivet i denne vedtægt forudsætter 
derfor dispensation fra denne vedtægt, idet plangrund-
laget ikke kan ændres inden for den givne tidsramme.

Arkitektur 
Fælleshuset skal opføres som et lavenergibyggeri, byg-
ningsklasse 2020. Herudover lægges der vægt på, at 
fælleshuset også gerne skal fremstår med bæredygti-
ge, fleksible/flytbare og funktionelle løsninger. Fælles-
husets bruttoetageareal skal være på minimum 1.400 
m2 og skal som minimum indeholde de funktioner, der 
er beskrevet i de følgende afsnit.
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BISPEHAVENS ANSIGT UDADTIL
Et nyt fælleshus skal være Bispehavens ansigt udadtil. Det 
er beboernes ønske, at der bygges bro til den øvrige del af 
Aarhus, så flere brugere inviteres indenfor og tager del i om-
rådet.

Beboerinddragelse og dialog har, som tidligere nævnt, været 
en vigtig prioritet i hele den forudgående proces. I forhold til 
et nyt fælleshus er der bl.a. blevet afholdt en idékonference, 
hvor beboerne kom med nye idéer og ønsker til funktioner, 
aktiviteter mm., som de drømmer om i et nyt fælleshus. Disse 
ønsker og drømme er kort opridset på denne side.
Beboernes ønsker og drømme kan bruges som inspiration til 
mulige aktiviteter, men de skal ikke alle tænkes ind i  et nyt 
fælleshus - nogle af funktionerne kan evt. etableres som sa-
tellitfunktioner i områdets stueetager.

CAFÉ & FÆLLESSPISNING
Beboerne drømmer om en ny café i Bispehaven, som gerne 
må indtænkes i et nyt fælleshus. En ny café skal blandt andet 
have plads til fællesspisning, temamiddag og lignende, hvor 
beboere og borgere i Hasle kan mødes på tværs.

FÆLLESSKAB
Ønsket om et større fællesskab er højt blandt beboerne. Fæl-
lesskabet skal understøtte mødet med borgere i ens egen al-
dersgruppe eller med samme interesser, men det skal samtidig 
understøtte et fællesskab på tværs af generationer og interesser.

BIBLIOTEK
Mange beboere savner et bibliotek i området. Biblioteket må 
gerne have plads til en læsesal, så det også kan være et sam-
lingssted for familier, unge, børn, SFO eller mindre bogklub-
ber.

KULTUR
Beboerne ønsker blandt andet, at et nyt fælleshus kan blive 
en kulturel platform, der kan rumme både foredrag, musikar-
rangementer, filmaftener, kunstudstillinger og andre udstil-
linger samt en scene.

LEG
Fælleshuset må gerne rumme plads til de mindste og indehol-
de legepladser eller legestuer. Planlagte legezoner kan også 
danne grundlag for og have plads til mødet mellem forældre 
(mødre- og fædregrupper) og bedsteforældre.

FRIVILLIGHED
Beboerne vil gerne engagere sig i deres boligområde, men 
der mangler en platform for det frivillige arbejde eller fæl-
lesskab. Et nyt fælleshus må gerne indeholde plads til flere 
foreninger og klubber.

ÅBNE VÆRKSTEDER
Beboerne vil gerne have flere åbne værksteder, der kan under-
støtte kreativitet og håndværk, men også gerne it-værksteder 
og lignende. Fælles værksteder kan også bruges i forbindelse 
med mindre workshops.

UDDANNELSE & RÅDGIVNING
Der findes allerede boligsociale indsatser og initiativer som 
Spor 215, Gadeplan og LIB i Bispehaven. Flere beboere øn-
sker et endnu stærkere rådgivnings- og uddannelsesmiljø i 
området. Det kunne eventuelt samles i fælleshuset.

SUNDHED
Beboerne ønsker, at der kommer mere fokus på sundhed i 
området. Særligt for de ældre og gangbesværede kunne det 
være en fordel med mere direkte adgang til læge eller syge-
plejerske.

KONTOR
Mange beboere savner et samlet sted, hvor man kan komme 
i kontakt med medarbejdere med viden og kendskab til Bisp-
ehaven. Driftspersonale, sociale vicevært og boligsociale me-
darbejdere ønskes derfor samlet under et hus.

PLADS TIL AKTIVITET
Et nyt fælleshus skal have plads til masser af aktivitet i for-
skellige udformninger og skalaer. Det kan blandt andet være 
motion og fitness, sport og dans, men det kan også være ak-
tivitetsrum med plads til computerspil og lignende.

BEBOERNES ØNSKER OG DRØMME TIL ET NYT FÆLLESHUS
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Funktioner
Ønsket med at skabe et nyt fælleshus i Bispehaven 
er at have et levende og fleksibelt hus i bydelen med 
en bred sammensætning af brugere. Det er derfor 
vigtigt, at skabe et åbent hus, der kan understøtte ak-
tiviteter hele døgnet rundt. Østjysk Bolig lægger stor 
vægt på dobbeltfunktioner og dobbeltudnyttelse af 
rum, for derved at gøre huset mere anvendeligt for 
alle dets brugere.

I forhold til helhedsplanen er det vigtigt, at der i for-
bindelse med udformningen af fælleshuset også ind-
arbejdes plads til en række satellitfunktioner rundt 
omkring i området. Her henvises der blandt andet til 
de funktioner, der ligger på eller under det eksisteren-
de betondæk, som skal genetableres et andet sted i 
området efter nedbrydning. Det gælder eksempelvis 
de tomme stuelokaler.

Satellitfunktioner kan eksempelvis være RapAkademiet, 
genbrugsbutikken ’Smukt og Brugt’, beboerforeninger 
og lignende, der har mulighed for at bruge fælleshu-
set til blandt andet rap-koncerter, udstillinger, loppe-
markeder, foredrag og undervisning for hele bydelen.

Der er ingen foruddefinerede krav til satellitfunktio-
nernes placering - hverken i området eller i det nye 
fælleshus - og de må derfor tænkes ind som en slags 
dobbeltudnyttelse sammen med de andre funktio-
ner i huset.

Følgende funktionsbeskrivelser skal som minimum 
være indarbejdet i fælleshuset:

• Ankomst- og fordelingsarealer
Der skal etableres gode ankomstarealer som en 
del af fælleshuset. Ankomst- og fordelingsarea-
ler / gangarealer skal skabe et klart billede af hu-
sets opbygning og funktioner, så det fremstår så 
åbent og inviterende som muligt for alle fælles-
husets brugere.

• Cafémiljø
Cafémiljøet skal være meget fleksibelt i sin ud-
formning og må gerne tjene flere funktioner. Ca-
fémiljøet skal derfor være et afslappet og ufor-
melt samlingssted for beboere og borgere. 
Miljøet skal både rumme det nære og intime for 
få brugere, men også det mere levende for fle-
re brugere. Den ældre, børnefamilien, det unge/
ældre par og teenageren skal alle føle sig som 
en del af huset. Cafémiljøet i det nye fælleshus 
skal også kunne rumme aktiviteter af mere pro-
fessionel karakter som for eksempel vejledning 
og rådgivning.

Cafémiljøet skal kunne udvide sine rammer ved 
større forsamlinger. Det vil sige, at der skal være 
plads til minimum 150 personer.

Cafémiljøet kan med fordel placeres i sammen-
hæng med fest- og mødelokaler, så der er mulig-
hed for at udvide caféområdet ind i disse lokaler. 
Skydedøre eller skydevægge, der i lukket tilstand 
sikrer lyddæmpning, kan danne en fleksibel ad-
skillelse mellem cafémiljøet og fest/mødelokaler. 

Der skal i det nye fælleshus skabes et cafémil-
jø med tilhørende produktionskøkken, depotrum, 

toilet og bad samt handicapfaciliteter og garde-
robe til gæster i cafémiljøet. Produktionskøkke-
net skal være indrettet og dimensioneret til pro-
duktion af mad til 100 personer. Køkkenet skal 
endvidere indrettes under hensyn til, at der kan 
være bevægelseshæmmede ansatte, herunder 
kørestolsbrugere. 

Driften af den nuværende café med tilhørende 
køkken er i dag underlagt Den Boligsociale Hel-
hedsplan. De fremtidige ønsker er blandt andet, 
at produktionskøkkenet skal drives som en so-
cialøkonomisk virksomhed samt at brugerne og 
de ansatte tager fælles ejerskab og del i driften.

• Fest- og mødelokaler
Fælleshuset skal indeholde fest- og mødeloka-
ler med tilhørende depotrum, anretterkøkken og 
depot til anretterkøkken. Anretterkøkkenet skal 
dimensioneres, så det er muligt at anrette mad til 
80 personer. Depotrummene skal kunne rumme 
opbevaring af stole og borde, så det udvider lo-
kalernes mulighed for forskellig anvendelse.

Fest- og mødelokalerne skal kunne opdeles med 
skydepartier eller lignende, så de enkelte dele af 
rummet kan anvendes selvstændigt og samti-
digt. Når fest- og mødelokalet ikke er opdelt, skal 
der være plads til minimum 80 siddende perso-
ner ved borde. 

Der skal være direkte adgang fra fælleshusets 
ankomstsituation samt fra anretterkøkkenet til 
fest- og mødelokalet uafhængigt om rummet er 
delt op eller ej. 
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I tilknytning til fest- og mødelokaler skal der 
også være toilet- og garderobefaciliteter, herun-
der også handicaptoilet.

Derudover er det også et ønske, at der skabes 
mulighed for direkte udgang til fælleshusets 
udearealer. 

• Varmemesterkontor
I det nye fælleshus skal der etableres et fælles-
kontor på 50 m2 til varmemestrene og til den bo-
ligsociale vicevært. Kontoret skal med sin place-
ring og udformning sikre, at det er naturligt og 
trygt for beboerne at henvende sig - både med 
tekniske og sociale spørgsmål.

• Faciliteter til den boligsociale indsats
Fælleshuset skal rumme minimum tre projekt-
og aktivitetsrum af forskellig størrelse og til va-
rieret brug. Det er dog en forudsætning, at der 
skal være et rum, som skal fungere som et pro-
jektkontor for Den Boligsociale Helhedsplan med 
plads til cirka fem medarbejdere. Der må gerne 
tænkes kreative og nye perspektiver ind i forhold 
til udformning, brug og funktioner af de etable-
rede arbejdspladser.

De øvrige projekt- og aktivitetsrum skal blandt 
andet kunne anvendes som værksted, undervis-
ningslokale eller til diverse andre aktiviteter for 
beboere og borgere.

• Fælles faciliteter for medarbejdere i fælleshuset
Ansatte i fælleshuset skal have frokoststue samt 
garderobe- og badfaciliteter i henhold til gæl-
dende regler for arbejdsmiljø. Om disse facilite-
ter samles til fælles faciliteter for de ansatte eller 
kan ligge som flere mindre enheder, må afhænge 
af husets samlede udformning og brug.

I forbindelse med de tekniske krav til fælleshuset hen-
vises der til bilag 6, Fællesbestemmelser.
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TEKST MANGLER SIDSTE RETTELSER

U-niveau under gårdrummet.
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04. STUEETAGER OG NYE INDGANGSSITUATIONER

Når de eksisterende betonkonstruktioner i gårdrum-
mene mellem blok A1 og A7 fjernes, blotlægges de to 
nederste kælderniveauer (kælder og U-niveau). Med 
undtagelse af sluser ved indgangene fremstår disse 
helt lukkende og uden åbninger fra blokkenes fod til 
teglbeklædningen begynder cirka fem meter oppe på 
facaden. Konsekvensen for de nye gårdrum er, at rum-
menes kanter og vægge fremstår passive og lukkede, 
hvilket har afgørende betydning for både karakteren 
af rummene og oplevelsen af tryghed.  

Som konsekvens af tryghedsrenoveringen lukkes de 
eksisterende indgange og flyttes til det nye gårdni-
veau, og at de eksisterende kælderindgange udvides, 
som det ses i princippet på fig. 12.

Det samme gør sig gældende ved de lave blokke, hvor 
den eksisterende stueetage ikke anvendes til boliger, 
men består af diverse opbevarings- og foreningsloka-
ler, der i overvejende grad fremstår passive og lukkede. 
Derudover er mange af blokkenes nederste etager 
præget af hærværk og intermistiske reparationer. 
Blokkene har således en død facade mod gårdrumme-
ne, som visuelt er skæmmende og som medvirker til 
at øge utrygheden i området. Beboerne giver udtryk 
for, at utrygheden forstærkes af, at forskellige grup-
peringer gør ophold i sluserne.

OPGAVE
Nye indgang ved de høje blokke.  De bydende skal 
vise, hvordan eksisterende indgange kan omdannes, 
så de bliver indbydende og trygge og samtidig med-
virker til - arkitektonisk og strukturelt - at nedskalere 
blok A1-A7 ved at skabe åbninger i den ellers lukkede 
facade.

15.12.201515.12.2015

Fig. 11 - Principdiagram for eksisterende situation
Et af de mest utrygge elementer ved de nuværende 
kælder- og stueetager i de høje blokke er de mørke 
og smalle sluser, de tilbagetrukne indgange på par-
terreniveau og de lukkede facader.

Fig. 12 - Principdiagram for fremtidig situation
Når betondækket mellem de høje blokke fjernes vil sva-
legange og parterreniveau også blive nedbrudt. Svale-
gange og parterre skal ikke reetableres, men der skal 
i stedet fokuseres på at skabe mere trygge og åbne 
indgangssituationer i terræn. Det betyder bl.a. at slu-
serne under blokkene skal åbnes op. Ovenfor vises et 
princip for løsningen, men det er op til de bydende at 
vise den bedste og mest trygge løsning.

Parterreniveau med 
svalegang

Eksisterende indgang 
og trappeopgang

Kælder- og stueetage 
med eksisterende sluser

Svalegang nedbrydes

Nye indgange 
etableres i stueetagen

Svalegang ved  
parterre nedbrydes

Svalegang



TRYGHED I BISPEHAVEN Side 55

De nye indgange skal være hærværks- og indbruds- 
sikrede. Forslagene skal derudover vise et koncept for, 
hvordan der skabes forskellighed indgangene imellem.

Nye funktioner i kælderetagerne i blok A1-A7 og 
stueetagerne i blok B1-B8 og C1-C4. De bydende skal 
vise principielle bud på, hvordsan eksisterende kæl-
deretager i blok A1-A7 og stueetagerne i blok B1-B8 
og C1-C4 kan omdannes og aktiveres til funktioner 
som spiller aktivt sammen med de offentlige arealer. 
De bydendes bud skal ikke realiseres, men de skal på 
den ene side sikre, at deres forslag er så robuste at 
kælder- og stueetagerne på et senere tidspunkt kan 
omdannes og på den anden siden give Østjysk Bolig 
inspiration til de videre arbejde med omdannelse af 
kælder- og stueetager.

Det er ikke endeligt afklaret hvor stor en andel af de 
eksisterende kælder- og stueetager der kan omdan-
nes, da det forventes, at en del af de eksisterende 
arealer fortsat skal kunne bruges til for eksempel op-
bevaring, vaskeri og teknikrum. De bydende kan derfor 
tage afsæt i, at ca. halvdelen af bruttoetagearealet kan 
omdannes. For blok A1-A7 gælder, at det er halvde-
len af det bruttoetageareal der er tilbage efter reali-
sering af nye opgange. 

Der ønskes således principelle oplæg til, hvordan der 
eksempelvis kan etableres ungdoms- og familieboli-
ger, nye fællesfaciliteter, fælleslokaler på blokniveau, 
erhvervslokaler og evt. andre forslag. De bydende 
skal vise deres bud på, hvor de forskellige funktioner 
skal placeres for at understøtte helhedsplanen, og de 
skal samtidig vise de bagvedliggende principper for 
de viste løsninger.

05. VANDTANKEN
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I Bispehavens nordøstlige hjørne ligger en stor vand-
tank, der er overdækket af jord, og som i dag er ude 
af funktion.

Der ønskes forslag - på inspirationsniveau - til, hvordan 
beholderen kan aktiveres og blive et nyt aktiv for 
bykvarteret. 

Vandbeholderen har en diameter på 24 meter og en 
dybde på 5,45 meter (se bilag 19 for tegninger af ek-
sisterende forhold).

Omdannelsen af vandbeholderen er ikke finansieret  
og inspirationsmaterialet skal blandt andet bruges til 
at gå i dialog med fonde og lignende om finansiering. 
Der stilles ingen særlige afleveringskrav til opgaven.

Underjordisk vandtank

Billeder fra besigtigelse i vandtanken. Vandtanken er i dag 
ude af funktion, men Østjysk Bolig ønsker inspiration til, 
hvordan vandtanken i fremtiden kan omdannes og bruges 
på anden vis.
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06. PROCES OG INDDRAGELSE

’Tryghed i Bispehaven’ er meget mere end et fysisk 
projekt. Tryghedsprojektet handler også i høj grad 
om social bæredygtighed og samskabelse. Målet er, 
at der gennem projektet sikres en stærk forbindel-
se og synergi mellem den fysiske og den boligsocia-
le helhedsplan, at der skabes forankring og ejerskab 
gennem såvel projektudvikling som etablering og 
anlæg samt at den allerede igangsatte inddragelses-
proces videreføres.

Som beskrevet tidligere er der igangsat en meget om-
fattende inddragelsesproces, hvis mål blandt andet er 
at skabe grobund for tillid og tryghed i Bispehaven, 
samt at sikre beboernes ejerskab til den forestående 
fysiske renovering. På lang sigt er målet også at styrke 
beboernes demokratiske forståelse. 

Tryghedskontoret i Bispehaven (se side 16) bliver om-
drejningspunktet for at inddrage, kommunikere og sam-
skabe på tværs af indsatser og aktiviteter i området. 
Tryghedskontoret bliver rammerne for en proces, der 
omhandler en række ressourceskabende aktiviteter 
– midlertidige som permanente - der har mennesker, 
deltagelse og relationer som omdrejningspunkt – alt 
sammen for at styrke fællesskabet i området - med 
målet om at åbne op, skabe gennemsigtighed i pro-
cessen, involvere og skabe en øget tryghed for alle, 
der færdes i Bispehaven.

Der er følgende primære fokuspunkter, som skal være 
styrende for den kommende proces: 

• Processen skal konstant arbejde med at bevidst-
gøre beboerne om at tage ejerskab til deres af-
deling og til tryghedsrenoveringen.

• Processen skal styrke beboernes forståelse for 
de muligheder tryghedsrenoveringen skaber på 
længere sigt.

• Processen skal ”forud gribe” det fremtidige liv 
i Bispehaven, igangsætte aktiviteter, der under-
støtter det kommende fysiske miljø og initiere 
beboerdemokratiske processer.

• Der skal skabes synergieffekter mellem den bo-
ligsociale helhedsplan og den fysiske helheds-
plan, der skal styrke aktiviteter, dialog og sam-
arbejder mod en klar helhedsopfattelse af 
Bispehaven før, under og efter processen for 
tryghedsprojektet.

De bydende skal vise hvordan beboerne i Bispehaven 
kan inddrages i processen fra konkurrencen og frem 
til etablering og anlæg. Processen skal tænkes og ud-
formes ud fra minimum tre områder i tryghedsreno-
veringen - fælleshuset, gårdrummene og vandtanken. 
De bydende skal i processen vægte tryghed, det nære 
og fællesskaber og her igennem komme med bud på 
nytænkende og innovative metoder som er relevante 
og vedkommende for netop dette område og for den 
tilhørende målgruppe. Beboerne skal føle sig set og 
hørt på lige fod med alle og derved opnå et naturligt 
ejerskab til ”det nye” Bispehaven. 

Minimum tre områder, hvor beboerne inddrages med 
fokus på tilhørende målgrupper:

• Fælleshuset, den brede målgruppe
• Gårdrummene, børnefamilierne
• Vandtanken, børn/unge

De bydende skal redegøre for hvordan processen vær-
difuldt integreres i Tryghedskontoret og hvordan sam-
arbejdet kan styrke en udvikling og fremdrift i projektet. 
Derudover skal de bydende synliggøre inddragelses-
processen i den overordnede tidsplan. 

Midlertidighed eller urban intervention kan med fordel 
anvendes i de aktiviteter, der indgår i og omkring ind-
dragelsen af mennesker i Bispehaven. Det midlertidi-
ge kan kreativt og eksperimenterende gå ind og un-
dersøge mulighederne et bestemt sted og dermed 
være et første skridt i omdannelsen af området, der 
peger hen mod en permanent løsning. ’Lys i Bispeha-
ven’ var et midlertidigt lyssætningseksperiment i Bi-
spehaven, lavet i samarbejde med beboere, medarbej-
dere og professionelle lyseksperter fra ÅF Lighting i 
de mørke vintermåneder i 2015 (se billede side 57). På 
baggrund af ’Lys i Bispehaven’ har ÅF Lighting udar-
bejdet en opsamling. Se bilag 17.

Bispehavens børn maler og sætter farver på legepladsen på 
plantedagen.
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I seks uger var der midlertidige lysinstallationer på udvalgte steder i Bispehaven.





BISPEHAVEN
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Hasle Centervej med broovergang fra Bispehaven til Ellekærskolen - også kaldet skolestien.



TRYGHED I BISPEHAVEN Side 61

Bispehaven er et alment boligområde beliggende i 
Hasle i den vestlige del af Aarhus. Boligområdet er 
både lokalt og nationalt blandt de mest udfordre-
de boligområder i forhold til tryghed, og området er 
præget af massive sociale og fysiske udfordringer. Bis-  
pehaven er blandt andet på den nationale liste over 
særligt udsatte boligområder sammen med blandt 
andet Gellerupparken.

Boligområdet blev opført i perioden 1969-1973 og er i 
dag et klassisk eksempel på et skalaløst, modernistisk 
boligområde i udkanten af byen.

Bispehaven har 2.277 beboere (2015), hvoraf 66,2 
procent har en ikke-vestlig baggrund. De største her-
komstgrupper består af personer fra Danmark, Irak, 
Vietnam, Libanon og Somalia. 

Blandet etnicitet og en skæv beboersammensæt-
ning præger Bispehaven. Andelen af ressourcesvage 
beboere i området er væsentlig højere sammenlignet 
relativt til den resterende del af Aarhus. Eksempelvis 
er 47 procent af beboerne i Bispehaven uden for ar-
bejdsmarkedet, og 34 procent er på en helbredsbetin-
get overførselsindkomst. Til sammenligning er tallene 
for Aarhus i alt henholdsvis 18,1 procent og 11,7 procent.  

I forlængelse af Bispehavens store udfordringer med 
en række boligsociale problemstillinger har området 
de senere år ligeledes oplevet en høj grad af utryghed. 
I Politiets tryghedsindeks fremgår det, at der fra 2014 
til 2015 er sket et fald i den oplevede tryghed hos be-
boerne, hvilket betyder, at borgerne oplever flere na-
bolagsproblemer og graden af tryghed i området er 
lavere. Derudover er der fra 2014 til 2015 sket et fald 

i den grundlæggende tryghed i Bispehaven, og tryg-
hedsindekset for 2015 viser, at Bispehaven er det bo-
ligområde med færrest trygge borgere ud af i alt 26 
særligt udsatte boligområder i Danmark.

For at imødekomme den voksende utryghed og sociale 
skævvridning i Bispehaven har Østjysk Bolig og Aarhus 
Kommune igangsat en række initiativer og indsatser, 
der skal løse både de boligsociale og fysiske udfordrin-
ger, der præger området. Dette gælder blandt andet 
indsatser under Den Boligsociale Helhedsplan, en om-
fattende tryghedsundersøgelse samt udarbejdelsen af 
en foreløbig fysisk helhedsplan for området, der frem-
hæver behovet for en fysisk renovering. Der gøres i 
den forbindelse opmærksom på, at der tilbage i 2008 
blev gennemført en fysisk renovering af området, men 
renoveringen har ingen indflydelse haft på trygheden 
- kun på de fysiske rammer.

Boligsocial Helhedsplan for Bispehaven
Den Boligsociale Helhedsplan for Bispehaven løber 
fra d. 1. januar 2013 til d. 31. december 2016. Visionen 
i Den Boligsociale Helhedsplan er at gøre Bispehaven 
til et trygt og attraktivt boligområde, hvor det over-
ordnede fundament er samarbejde, inklusion og an-
erkendelse. Den Boligsociale Helhedsplan er inddelt i 
fem forskellige indsatsområder og omhandler børn og 
unge, uddannelse og beskæftigelse, beboernetværk, 
udsatte grupper og kommunikation. De konkrete ind-
satser spænder fra blandt andet aktiviteter for børn 
og unge i klubregi som en del af et kriminalpræventivt 
arbejde, et løft af uddannelsesniveau og kompetencer 
for beboere i Bispehaven, fokus på konflikthåndtering i 
lokalsamfundet og beboernes hus ’Trivselshuset’, hvor 
der for eksempel sættes fokus på udsatte grupper.

Allerede nu er arbejdet med den kommende bo-
ligsociale helhedsplan for 2017-2020 gået i gang. Den 
gældende helhedsplan skal derfor ses som en direkte 
forlængelse af den kommende helhedsplan og foku-
serer på fire forskellige indsatsområder: tryghed og 
trivsel, kriminalpræventive indsatser, uddannelse og 
beskæftigelse samt forebyggelse og forældreansvar 
(se bilag 14, Prækvalifikation til Den Boligsociale Hel-
hedsplan 2013-2016).

Tryghedsprojektet 
Som et centralt led i løsningen af områdets udfordrin-
ger med tryghed har Østjysk Bolig igangsat det om-
fattende tryghedsprojekt. Tryghedsprojektet blev ud-
formet tilbage i 2011, da Landsbyggefonden afsatte 50 
millioner kroner til udbedring af renoveringen i 2007 
med fokus på kriminalpræventive forbedringer. Tryg-
hedsprojektet skulle undersøge trygheden i Bispeha-
ven og komme med konkrete anbefalinger til en tryg-
hedsrenovering samt påpege understøttende indsatser/
tiltag.  Ved inddragelse af beboere, fagprofessionelle 
og eksperter blev der tilvejebragt viden og data, som 
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Fig. 13. De fire indsatsområder i den nye Boligsociale Hel-
hedsplan for Bispehaven 2017-2020.
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Det er en skæv beboersam-
mensætning, der præger 
Bispehaven.

De to grafer til venstre viser 
udfordringerne med henholds-
vis andelen af ressourcesvage 
beboere og andelen af util-
passede unge, som relativt 
er væsentlig højere end an-
delene for Aarhus.  

Fig. 14. Graf over ressourcesvage borgere. Kilde: BoSocData 
(Se  bilag 15)

Fig. 15. Graf over utilpassede unge. Kilde: BoSocData 
(Se bilag 15)
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på forskellige områder bidrager til en forståelse af, 
hvordan tryghed/utryghed i Bispehaven udfoldes og 
opleves. Erfaringerne blev opsamlet i en forundersø-
gelse, der peger på flere kriminalpræventive og tryg-
hedsskabende mangler i såvel indretningen som arki-
tekturen i Bispehaven.

Fysisk renovering 
Resultatet af tryghedsprojektets forundersøgelser ty-
deliggjorde, at Bispehavens fysiske rammer har stor 
betydning for den oplevede tryghed i området. Dårlig 
belysning, få beskyttende øjne, manglende hierar-
ki i udearealerne og få muligheder for det uformelle 
møde er blot nogle af udfordringerne, der i høj grad 
skyldes den arkitektoniske udformning. Visionen er, at 
de fysiske forandringer på sigt skal gøre Bispehaven 
til et trygt og attraktivt boligområde, herunder redu-
cere kriminalitet, sikre og øge livsmuligheder for be-
boerne samt skabe en række mangfoldige fællesska-
ber, der inviterer fremfor at ekskludere.

Behovet for fysiske forandringer er beskrevet i en fore-
løbig, fysisk helhedsplan for Bispehaven. Den foreløbi-
ge helhedsplan udpeger fem overordnede tematikker, 
der kobler de fysiske og sociale udfordringer:

• Fra lukket område til åbent område.
• Fra opdelt område til samlet område.
• Fra område uden hierarki til hjemlighed, 

identitet og gennemsigtighed.
• Fra utryg og spredt færden til sammenhæn-

gende infrastruktur.
• Fra niveauopdelte gårdrum til trygge ude-

arealer.

Der kan læses mere om de fem temaer i Den Forelø-
bige Helhedsplan, bilag 12.

Bispehaven

Den almene boligsektor

Aarhus Kommune
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BISPEHAVEN I AARHUS

Bispehaven ligger i den vestlige del af Aarhus i bydelen 
Hasle ca. 4 km fra Aarhus Centrum. I Hasle er der tre 
bycentre; Hasle Torv, Frydenlunds Allé og Kappel-
vænget, hvoraf Hasle Torv ligger i tæt forbindelse 
med Bispehaven. Ved Hasle Torv standser en stor del 
af de busser, som i dag kobler Bispehaven til Aarhus 
Centrum. Hasle Torv har derfor stor betydning og po-
tentiale for koblinger mellem Bispehaven og den øvrige 
del af Hasle og Aarhus.

Fremadrettet kommer Hasle Torv også til at spille en 
væsentlig rolle i forbindelse med anlæggelsen af let-
banes etape to.

Aarhus letbane - etape 2
Første etape af Aarhus Letbane forventes at kører fra 
2017, men allerede nu er arbejdet med etape 2 gået 
i gang. Etape 2 af letbanen kommer til at forbinde 
Aarhus Ø og Dokk1 med den centrale del af Aarhus, 
herunder Banegården, rutebilsstationen og CeresBy-
en, men etape 2 vil også skabe forbindelse til Hasle, 
Gellerup og Brabrand.

I forhold til Bispehaven kommer letbanen fremadret-
tet til at spille en stor rolle, da der påtænkes hele to 
stop på grænsen til boligområdet: et ved Hasle Torv 
og et ved Klokkerparken på grænsen til Bispehaven.

Visionen bag Aarhus Letbane er at gøre byen lettil-
gængelig med et effektivt og bæredygtigt transport-
system, der også kan være med til at understøtte den 
sociale sammenhæng. Letbanen skal skabe synergi og 
sammenhæng mellem erhverv, uddannelse, kulturliv 
og boliger, hvilket blandt andet kan have en positiv 
indflydelse på udviklingen i Bispehaven. Letbanen vil 
sikre en effektiv og hurtig kobling til Aarhus bymidte, 

hvormed Bispehaven får en mere bynær og central pla-
cering, der gør området til et mere attraktivt sted at bo.

I forbindelse med anlæggelsen af Aarhus Letbane ar-
bejder Aarhus Kommune på at fortætte byen omkring 
alle letbanestop. Hvor letbanen nogle steder løser trans-
portproblemet for eksisterende beboere og virksomhe-
der, vil den andre steder drive udviklingen af en meget 
mere tæt by. Det bliver blandt andet en stor gevinst 
for bydelen Hasle, hvor tætheden i eksisterende be-
byggelse er lav. Den tætte by sikrer en fortsat vækst 
med flere stationsnære boliger og arbejdspladser.

Aarhus Letbane og Aarhus Kommune spår, at letbane-
stoppet ved Hasle Torv kan trække en udvikling med 
sig, der kan betyde 1.500 nye beboere, 1.000 nye ar-
bejdspladser og byggeri af 200.000 etagemeter.

Udover Hasle Torv vil der også blive anlagt et stop på 
Ryhavevej ved Klokkerparken, der ligger på grænsen 
til Bispehaven. Letbanestoppet ved Klokkerparken vil 
tilbyde de samme muligheder til Bispehaven i form af 
tilgængelighed og infrastruktur, men karakteren i den 
omgivende kontekst vil være en anden. Ved Klokker-
parken ligger det nye letbanestop sig ind i den grønne 
kile, der løber fra Klokkerparken gennem Bispehaven 
til Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen. Dette stop vil angi-
veligt få en langt mere rekreativ karakter, der under-
streger kilens grønne træk gennem byen.

Med anlæggelsen af Aarhus Letbanes etape 2 vil der 
sikres nye muligheder for byudvikling i Aarhus Kom-
munes mest udsatte boligområder. Både Bispehaven 
og Gellerup skal blive en mere integreret del af Aarhus, 
hvor den nye infrastruktur og bystruktur omkring let-
banestoppene skal bidrage til et mere aktivt byliv, 

en mere mangfoldig beboersammensætning og ikke 
mindst et mere trygt nærmiljø.

De grønne forbindelser
Bydelen Hasle rummer adskillige parker, idrætsan-
læg, kolonihaveområder og kirkegårde. Nogle af de 
mest markante grønne træk er imidlertid Klokkerpar-
ken, Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen. Hasle Bakker og 
videreførelsen af det grønne bælte, udgør en del af 
Aarhus’ yderste grønne ring, der ligger øst for Ringve-
jen. Den grønne ring strækker sig mod nord til Marien-
lystparken, mens der mod syd skabes en grøn kobling 
til Gellerups nye bypark, Gellerupskov og Brabrand Sø.

Fig. 16. Letbanens planlagte tracé stop ved Hasle Torv og 
Klokkerparken. Herudover to alternative linjeføringer og stop, 
hvor letbanen føres direkte gennem Bispehaven. 
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De grønne områder og parker i Aarhus spiller en væ-
sentlig rolle i forhold til rekreation, naturoplevelser og 
bevægelse og er således betydningsfulde for at øge 
sundheden blandt borgerne. Aarhus Kommune har ud-
viklet et program for udviklingen af byens parker, hvor 
den overordnede vision handler om at sikre det gode 
liv for mennesker, dyr og planter, og der arbejdes ud 
fra tesen om at sikre en ’grøn identitet gennem den 
levende park – tæt på mennesker’. De grønne områder 
skal i langt højere grad være en del af bybilledet.

For at øge brugen af byens grønne rum er det væ-
sentligt, at der i planlægningen fokuseres på at skabe 
unikke steder med en stærk identitet, og at der laves 
tiltag, der inviterer til aktiv brug. Kommunen ønsker i 
den forbindelse, at antallet af besøg i lokalsamfunde-
nes byparker øges med 40 procent. Dette skal blandt 
andet sikres ved at øge tilgængeligheden til parkerne 
og sikre mulighed for flere tilbud og arrangementer.

I Hasle er både Klokkerparken, Hasle Bakker og Skjold-
højkilen blandt kommunens særlige fokuspunkter. Hver af 
de tre grønne områder har et særligt potentiale i forhold 
til at bringe byens borgere tættere på de grønne na-
turoplevelser og rekreative tilbud. Aarhus Kommune har 
bl.a. fået udarbejdet en helhedsplan for Klokkerparken.

Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen tilbyder aktiviteter for 
både børn, voksne og familier. Området er rigt på red-
skaber til leg, læring og træning, motions- og løberu-
ter samt rastepladser med picnichytter, hvor man kan 
nyde sin madpakke og tage et hvil undervejs på turen 
rundt i terrænet. Der findes også et stort multiaktivi-
tetsområde, som er åbent og gratis at bruge for alle. 
Hertil rummer området også en naturskole, der tilbyder 

skoleklasser at deltage i forskellige undervisningsfor-
løb i det fri, hvor opgaverne løses via mobiltelefoner 
og koder placeret på udvalgte steder. 

De aarhusianske idrætsforeninger bruger sommetider 
området ved Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen til at flytte 
nogle af deres aktiviteter ud i naturen. Blandt andet 
bruger de området til idrætsarrangementer, konkur-
rencer, kurser, teambuilding og foreningsudvikling. 

Klokkerparken har modsat Hasle Bakker og Skjoldhøj-
kilen mere karakter som park end naturrigt område. 
Parken blev anlagt i 1960’erne, som en del af det da-
værende villaområde og ligger i dag som en kilefor-
met park med villaområderne og Bispehaven i kanten. 
Beboerne i hele området er flittige brugere af parken, 
hvoraf de fleste bruger området til hundeluftning eller 
rekreativ aktivitet.

Både Klokkerparken, Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen 
rummer et stort potentiale i forhold til at skabe en at-
traktiv og bynær grøn kile i den vestlige del af Aarhus. 
I dag skyder Bispehaven sig imidlertid ind i foden af 
denne grønne kile og forhindrer et stærkt og gennem-
gribende rekreativt træk i byen. 

Både beboere i Bispehaven og i den øvrige del af 
Hasle ønsker en bedre og stærkere forbindelse til den 
grønne kile. Ved at trække den grønne kile ind gennem 
Bispehaven kan der skabes en grøn forbindelse, der 
bringer byens borgere tættere på rekreative aktivite-
ter. En grøn forbindelse gennem Bispehaven er lige-
ledes en mulighed for at åbne området op for resten 
af byen og byens borgere samt udviske den fysiske 
og mentale grænse, der isolerer Bispehaven fra den 
omkringliggende kontekst.

KONKURRENCEOMRÅDE

INDERSTE GRØNNE RINGYDERSTE GRØNNE RING

Fig. 17 - De grønne kiler
De grønne kiler ved Skjoldhøjkilen og Halse Bakker 
samt Brabrand Søen og Brabrandstien skyder sig ind 
i Aarhus. Samtidig omfavnes byen af en indre og ydre 
grøn ring, der bringer de grønne og rekreative områder 
tæt på bymidten. 

Bispehaven ligger med en optimal placering i udmun-
dingen af den ene kile og meget nær den yderste 
grønne ring, der strækker sig både i nord- og sydgå-
ende retning ud af byen. Potentialet i de grønne om-
råders nærhed er stort og bør også indtænkes i en ny 
helhedsplan for Bispehaven.



Side 68

515 m

215 m

170 m

420 m

125 m

245 m

380 m

310 m

265 m
460 m

320 m

230 m

Bispehaven

Type 
Modernistisk boligområde

 
Størrelse (ekskl. vej) 

15 ha 

Bebyggelsesprocent 
77 % 

Antal beboere 
2.277

Aarhus midtby

Type 
Middelalderby 

Størrelse (ekskl. vej) 
12,6 ha 

Bebyggelsesprocent 
189 % 

Antal beboere 
2.012

Trøjborg

Type 
Karréby 

Størrelse (ekskl. vej) 
17,9 ha 

Bebyggelsesprocent 
173 % 

Antal beboere 
6.032

Hasle

Type 
Parcelhuskvarter 

Størrelse (ekskl. vej) 
17,4 

Bebyggelsesprocent 
21 % 

Antal beboere 
563



TRYGHED I BISPEHAVEN Side 69

Bispehaven er et monofunktionelt boligområde be-
stående af 880 lejemål i forskellige størrelser (26-130 
kvadratmeter). Boligerne er opført i perioden 1969-73 
i betonelementer og facaderenoveret i 2004-2007, 
hvor bygningernes betonfacader blev erstattet med 
glaspartier.

Boligområdet omkranses af Hasle Centervej, Åby Ringvej 
og Bispehavevej og gennemskæres af Rymarken, der 
deler området i to. En enkel fodgængerbro forbin-
der området for gående og cyklister over Rymarken.

Den overordnede sammenhængskraft
Både fysisk og mentalt lukker Bispehaven sig om sig 
selv og isolerer området fra den omkringliggende by. 
Hele boligområdet afgrænses i kanten af høje, mar-
kante volde og skrænter. Voldene hæver hele bolig-
området et niveau over den øvrige bydel og forhindrer 
en effektiv og naturlig overgang i området. Voldene 
virker som en fysisk barriere og en markant afgræns-
ning til den øvrige del af Hasle.

En by i byen
Bispehavens struktur og udformning har ikke blot 
fysiske konsekvenser, men er også med til at fremme 
områdets mentale status som en lukket enklave. Bispe-
haven opfattes af mange beboere som en by i byen. 
Her hersker et andet normsæt på godt og ondt. Dette 
er ikke hensigtsmæssigt for beboernes livsmuligheder 
og kan være utryghedsskabende for beboere, naboer 
og besøgende. 

Rymarkens markante gennemskæring af området har 
også både fysiske og mentale konsekvenser i området. 
Internt i Bispehaven skelnes der blandt beboerne mellem 
at bo på Hasle Centervej og Bispehavevej. Det giver 

ofte anledning til rygtedannelse på hver sin side af Ry-
marken om, hvordan det forholder sig på den anden 
side af den smalle bro, som er den eneste forbindel-
se mellem de to halvdele. Beboerne er samtidig ikke 
bevidste om de forskellige tilbud, der ligger inden for 
området, da afstandene mentalt virker meget store.

Adfærd
Bispehaven opfattes både internt og eksternt som 
et utrygt område, der i høj grad er præget af utryg-
hedsskabende adfærd. Utryghedsskabende adfærd 
kan være adfærd, der bryder de gængse normer for 
adfærd i det offentlige rum.

Grænseoverskridende og normbrydende adfærd i  Bis-
pehavens udearealer og semioffentlige arealer er en 
af de største kilder til utryghed i området. 

De utrygge oplevelser bliver kun sjældent til decide-
rede konflikter blandt beboerne og beboergrupper, 
hvorfor adfærd, normer og rammer for adfærd i bolig-
områdets udearealer ikke bliver diskuteret. Det er ofte 
svært at gøre noget ved problemet, og flere beboere 
udtrykker frustration, når de oplever at blive sendt fra 
politi til boligselskab og tilbage igen med deres hen-
vendelser og klager. Resultatet bliver ofte en ikke-løs-
ning, hvor de beboere, der oplever de unges adfærd 
som normbrydende og utryg, affinder sig og undgår 
konflikten eller vælger at fraflytte området, fordi de 
ikke kan acceptere en sådan adfærd.

Infrastruktur og tilgængelighed
I Bispehaven kan man både bevæge sig over og under 
jorden. Over jorden går der to hovedstier fra øst til vest 
og fra syd til nord. På begge disse stier er der forbin-
delser via broer. De to stier forbinder hovedsagligt 

BISPEHAVEN I DAG

Fig. 18 - Lejlighedstyper
Oversigt over fordelingen af lejlighedstyper i Bispehaven.

området omkring Hasle Centervej ved de høje blokke. 
På Bispehavevej omkring de lave blokke er færdslen 
meget spredt og ikke defineret i planlagte stier.

Ved de høje blokke, der ligger langs Hasle Centervej, 
er der et kældersystem, hvor man kan bevæge sig un-
derjordisk under blokkene. U-niveauet er det underjor-
diske niveau og der, hvor man ankommer til området 
med bil eller taxa. Det er hernede, man parkerer sin 
bil, stiller sin cykel eller scooter i aflåste rum med git-
terhegn for at gå op til sin indgangsdør. 
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Voldene omkring Bispehaven virker som en fysisk barriere og en markant afgrænsning til den øvrige del af Hasle.
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Et meget tydeligt og væsentligt element ved den ek-
sisterende infrastruktur i Bispehaven er broen over Ry-
marken. Den er smal, lang og udformet i beton. Broen 
er den eneste forbindelse mellem de to områder, der 
ligger i niveau med bebyggelsen. Og hvis man ønsker 
at gå udenom og ned af en rampe/trappe, skal man 
stadig forbi de to områder, hvor broen hægter sig på 
Bispehaven. Der er meget trangt på og omkring broen, 
hvorfor man let kan få følelsen af at være lukket inde 
mellem betonstøttemure, boligblokke og broen. 

Det er den samme situation, der gør sig gældende på 
begge sider af broen, hvor flere beboere giver udtryk 
for, at de føler sig utrygge ved at færdes lige netop 
her. Derfor vælger mange at gå en længere omvej.

Generelt er det svært for både lokale og fremmede at 
orientere sig i området. Passage både over og under 
jorden kombineret med en manglende definering af ind-
gange understreger områdets lukkethed og manglen-
de koblinger til nærområdet. Der skiltes nærmest ikke, 
og informationsniveauet er generelt meget begrænset. 

Arkitektur og skala
Bispehaven er i sin arkitektur karakteriseret af monoto-
ne boligblokke, der ligger side om side. Der er meget 
beton og mange niveauspring gårdrummene imellem, 
og der er ikke taget forbehold for menneskelig skala.

Udearealerne imellem blokkene er store og åbne. 
Brugen af uderummet er udefineret og gårdrumme-
ne fremstår mennesketomme og utrygge. Der mangler 
et klart hierarki og en klar identitet, der kan bidrage 
til at aktivere gårdrummene og skabe mere liv - hele 
året og hele døgnet. Mellem de høje blokke på Hasle 
Centervej er gårdrummene tilmed opdelt i forskellige 

niveauer. Dette lige fra indgangen til boligen via en 
svalegang til at gå ned i kælderen via en ståltrappe til 
U-niveauet, hvor der er parkeringsområde.

Kældrene i U-niveau fremstår store, mørke, tomme og 
kolde. De er udformet i beton og bliver ikke brugt op-
timalt, da beboerne ikke ønsker at have deres cykler 
og andre ejendele stående dernede af frygt for, at 
tingene bliver stjålet eller ødelagt. Desuden er det 
utrygt at færdes dernede, og få beboere bruger slu-
serne og gennemgangene som forbindelser i Bispe-
haven. Betonen fremstår kold og fugtig og forstærker 
motorstøjen fra bilerne, hvilket i sig selv virker skræm-
mende. Det er også i kældrene, at affaldscontainerne 
er placeret. Ofte ligger der affald rundt omkring, som 
enten er smidt ned fra det ovenover liggende dæk 
eller blot smidt hensynsløst ved siden af.

Langs alle blokkes altansider er der lokaler, som i dag 
bliver brugt til udlejning og depotrum. På de høje 
blokkes altansider går niveauet et spring ned, så lo-
kalerne ligger i parterre niveau. Mange af lokalerne 
står tomme og ser afspærrede ud, da de er blændet 
af med plader på grund af ødelagte vinduer og døre, 
hvilket forstærker oplevelsen af utryghed og lukket-
hed. Utrygheden og lukketheden forstærkes af, at be-
boerne ikke ved, hvad der foregår inde bag de aflåste 
og skærmede døre.

Ved alle lokalerne er bagindgangen trukket ind under 
blokken, og i disse såkaldte nicher opstår der stor utryg-
hed for beboerne. De unge vælger ofte at hænge ud i 
disse nicher for at finde ly og læ for vejret. Her bliver 
de ikke set. De slæber møbler derned om aftenen og 
barrikaderer området, så beboerne har svært ved at 
komme ud af deres indgangsdøre.

Høje blokke - 7 etager

Lave blokke - 4 etager

Rækkehuse - 2 etager

(Fælles) huse - 1 etage

Fig. 19 - Bispehavens skala
Bispehaven består af syv 7-etagers blokke, 12 4-etagers 
blokke og fire rækkehusbebyggelser i to etager. Mellem 
de høje blokke på syv etager ligger fire (fælles)huse i 
kun ét plan, der i dag benyttes til genbrug, RapAkade-
miet, beboerhuset (også kaldet Trivselshuset), varme-
mesterkontor, selskabslokaler samt ungdomsboliger. 
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Betonens tilstand
Konstruktionsopbygning
• Dækkonstruktionen er udført som ribbedæk oplagt 

på bjælkeelementer
• Bjælkeelementer er oplagt på betonsøjler
• Støttemure og kældervægge er udført i insitu-

støbt beton

Betonskader
Vedrørende betonskader henvises til bilag 21, Rapport 
vedr. 5 års eftersyn - P-kældre.

Betonkonstruktionerne er renoveret i forbindelse med 
totalrenoveringen af hele bebyggelsen i 2007. På trods 
af denne renovering forekommer der igen omfatten-
de skader på betonkonstruktionerne. De mest om-
fattende skader forefindes i p-kældre mellem blok 
A5-A6 og A6-A7.

Typiske skader
Samling mellem søjle-/bjælkeelementerne:
• Korrosion i vederlagsplader
• Tydeligt tegn på vandgennemsivning

Dækelementerne:
• Rustgennemslag og udfældninger som tegn på 

utætte membraner
• Stalaktitter 

Søjler:
• Korrosion af søjlearmering
• Afskalning af beton
• Revner i søjler
• Vederlagsbrud

Bjælker:
• Korrosion af bjælkearmering
• Afskalning af beton
• Revner i bjælker
• Udfældninger 

Rammeelementer:
• Korrosion af armering
• Afskalning af beton
• Revner i rammeelementer
• Udfældninger 

Støttemure/kældervægge:
• Revner i mure/vægge
• Udfældninger 
• Kraftig algevækst
• Tydelige tegn på vandgennemsivninger 

Af-/nedløb:
• Defekte og utætte af-/nedløb
• Manglende af-/nedløb

Lysskakter:
• Revner i betonelementerne
• Tydelige tegn på vandgennemsivninger

Fugesvigt:
• Tydelige tegn på fugesvigt mellem betonbjælkerne
• Manglende fuger

Stålbeslag:
• Korrosion af kabelbøjler og stålrør
• Korrosion af rørbæringer til nedløb
• Korrosion af fastgørelser til værn                                                                          

De mange skader skyldes overvejende de kraftige 
vandgennemsivninger i dækket forårsaget af de utætte 
membraner. Endvidere forekommer der efter renove-
ringen stadig utilsigtede temperaturbevægelser i kon-
struktionen, som medfører revnedannelser grundet 
manglende dilatationsmuligheder.

Det har enkelte steder været nødvendigt at afstive støt-
temure med profiljern for at sikre mod kollaps. Endvi-
dere har det været nødvendigt at udskifte betonele-
menter partielt grundet kraftig nedbrydning af disse.

Med hensyn til indhold af miljøproblematiske stoffer 
(såsom PCB, PAH og tungmetalholdige materialer 
med videre) henvises til bilag 22, Rapport vedr. mil-
jøundersøgelser af bygninger. Generelle anbefalinger 
vedrørende arbejdsmiljø- og affaldsmæssig håndtering 
i forbindelse med nedbrydning fremgår af rapporten.

Billede fra det eksisterende u-niveau, som viser nogle af 
de omfattende skader der er på områdets betonkonstruk-
tioner.
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Adgang til boligen sker via en smal svalegang, hvorfra det er muligt at bevæge sig ned til U-niveauet 
via en ståltrappe, hvor der er parkeringsområde, affald og adgang til blokkenes kældre.
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Mikroklima
I bearbejdningen af Bispehaven er det også vigtigt 
at kigge nærmere på områdets mikroklima, herunder 
forholdet mellem sol og skygge samt de vindmæssi-
ge forhold i området.

Bispehavens højeste boligblokke er syv etager, men 
ved nedbrydning af betondækket mellem blokkene, 
sænkes aktivitetsfladen med yderligere fire meter. En 
stor del at gårdrummet vil derfor ligge i skygge (se 
diagrammer til venstre).

Kun midt på dagen om sommeren kan solforholde-
ne i gårdrummet mellem bygningerne betragtes som 
optimale.

Det er vigtigt, at der skeles til forholdet mellem sol og 
skygge i de store gårdrum, når der anlægges og plan-
lægges aktiviteter eller nye bylivsfunktioner.

Ved nedbrydning af betondækket mellem boligblok-
kene nedbrydes også de store jordvolde ud mod Hasle 
Centervej. Det skaber meget store, åbne og ubeskyt-
tede gårdrum, hvor der er stor mangel på læ for både 
vind og vejr. Der bør derfor tages højde for den klima-
mæssige indflydelse som nedbrydningen af betondæk 
og jordvold har for gårdrummet, så området bliver et 
behageligt sted for beboere og besøgende at opholde 
sig og være - uanset årstid og vejr.

Forår
Skyggestudie fra d. 12 marts, kl. 12.00

Efterår
Skyggestudie fra d. 12 september, kl. 12.00

Sommer
Skyggestudie fra d. 12 juni, kl. 12.00

Vinter
Skyggestudie fra d. 12 december, kl. 12.00
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BILAGSLISTE

1. Udbudsbekendtgørelse

2. Prækvalifikationsmateriale
 med følgende bilag:

  2.1. Bilag 1: ESPD-dokument 
  2.2. Bilag 2: Eksempel på udfyldt ESPD-dokument  
  2.3. Bilag 3: Støtteerklæring - økonomisk og finansiel formåen 
  2.4. Bilag 4: Støtteerklæring - teknisk og faglig formåen

3. Konkurrencebetingelser 
 med følgende bilag:

  3.1. Bilag 1: Forhandlingsprocedure 
  3.2. Bilag 2: Oversigtskort for leverancer i forbindelse med   
   tegningsmateriale

4. Totalentreprisekontrakt

5. Police vedr. entrepriseforsikring
 (Dokumentet tilgår de bydende, når endelig forsikringsaftale 
 foreligger)

6. Fællesbestemmelser

  Fællesbestemmelser indeholder følgende hovedpunkter:

• Hovedorientering om byggeriet
• Grundlag for afgivelse af tilbud
• ABT93 med tilføjelser
• Krav til sikkerhedsarbejder, vinterbyggeri og kvalitetssikring
• Byggepladsforhold 
• Energikrav
• Teknisk beskrivelse

7. IKT-specifikation

8. Tilbudsliste

  8.1. Tilbudsliste - Etape 1 
  8.2. Tilbudsliste - Etape 2 (Option)

9.  Udbudstidsplan

10. Tryghedsrapport: Tryghedsprojektet i Bispehaven – resultater fra 
  forundersøgelsen (juni 2013)

Tryghedsrapporten var startskuddet for arbejdet med tryghed i Bispeha-
ven og indeholder de første tryghedsundersøgelser lavet blandt andet i 
samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd.

11. DKR tryghedsanalyse af Bispehaven

I forbindelse med forundersøgelsen udarbejdede DKR (Det Kriminalpræ-
ventive Råd) en kort tryghedsrapport. Anbefalingerne skal kun bruges til 
inspiration, da forudsætnigerne for rapporten har ændret sig og derfor 
ikke stemmer overens med konkurrenceopgaven.

12. Foreløbig helhedsplan: Bydel i forandring – Tryghedsrenovering i  
  Bispehaven (november 2014)

Den foreløbige helhedsplan udarbejdet i forbindelse med ansøgningen til 
Landsbyggefonden om at tryghedsrenovere Bispehaven. Dette foregik si-
deløbende med beboerinddragelsen i containeren.

13. Den Boligsociale Helhedsplan 2013-2016

Boligsocial helhedsplan for Bispehaven der beskriver den boligsociale 
indsats fordelt på 5 indsatsområder.

14. Prækvalifikation til Den Boligsocial Helheldsplan 2017-2020

Prækvalifikationsansøgning for den kommende boligsociale helhedsplan 
for 2017-2020. Ansøgningen beskriver indsatser ud fra problemkomplekset.
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15. BoSocData

Data på Bispehaven fra det boligsociale monitoreringssystem BoSocData.

16. Opsamling på beboerinddragelse i containeren

Materialet omfatter opsamlingen på beboerinddragelsen i containeren 
2014/2015 med svar på, hvad beboerne drømmer om for Bispehavens 
fremtid?

  16.1. Containeren - Opsamling i hovedpunkter 
  16.2. Logbog: Tryghedsprojektet i Bispehaven – Inddragelse af  
   beboere og medarbejdere i Bispehaven 
  16.3. Planche: Tryghedsprojektet i Bispehaven – Eksisterende forhold  
   og ønsker, inddragelse af beboere i containeren august 2014 til  
   juni 2015.

17. ÅF Lighting - Opsamling på ’Lys i Bispehaven’

ÅF Lightings opsamling på 6 ugers midlertidige lysinstallationer i Bispeha-
ven med anbefalinger og inspiration til en kommende lyssætning i området.

18. Landinspektøropmålinger og ledningsdata

  18.1. Opmåling i rvt-format (Revit) af bygninger og terræn i konkur- 
   renceområdet foretaget i 2016 af landinspektør. 
  18.2. Ledningsdata, herunder fra en række forsyningsselskaber. 

19. Tegninger og videomateriale vedrørende eksisterende forhold 
  indeholder tegninger iht. vedlagte tegningslister samt:

  19.1. Film (01) fra Bispehaven, indgang fra Hasle Centervej 219 
  19.2. Film (02) fra Bispehaven, indgang fra Hasle Centervej 219

20. Principtegninger / oversigtstegninger

Diverse princip- og oversigtstegninger samt snit. Der tages ikke ansvar for 
tegningsmaterialets nøjagtighed i forhold til mål og skala.

  20.1. Diverse snit gennem Bispehaven 
  20.2. Planoversigt for gårdrummene ved A1-A7, 1:500 
  20.3. Planoversigt for parterreniveau ved A1-A7, 1:500 
  20.4. Planoversigt for u-niveau ved A1-A7, 1:500 
  20.5. Tværsnit gennem Hasle Centervej, 1:500 
  20.6. Tværsnit gennem Rymarken, 1:1000 
  20.7. Længde- og tværsnit gennem Bispehaven fra Viborgvej til  
   Rymarken 

21. Rapport vedr. 5 års eftersyn – P-kælder

Rapporten indeholder skadesregistrering af betonkonstruktioner og ska-
desårsager samt plan af p- kældre med indtegning af skader og fotos af 
skader.

22. Rapport vedr. miljøundersøgelse af bygninger

Rapporten indeholder resultat af undersøgelser af fællesbygninger og un-
derjordiske P-kældre for miljøproblematiske stoffer.

23. Parkeringsanalyse, Østjysk Bolig

Parkeringsanalyse udarbejdet af Østjysk Bolig, der kortlægger belæg-
ningsgraden fordelt på de enkelte parkeringsarealer.

24. Aarhus Kommunes parkeringsnorm

  24.1. Parkeringspolitik 2012, Aarhus Kommune 
  24.2. Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer 2012, Aarhus  
   Kommune

25. Statistiske Nøgletal for Bispehaven - DST

En række socio-økonomiske nøgletal for Bispehaven set over perioden 
2011-2015.

26. Konkurrenceprogram


