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TRYGHEDSMASTERPLAN/ DEN GRØNNE BY
Tryghedsmasterplanens hovedidé er, at underbygge den
’boligsociale helhedsplan’ hvis overordnede fundament er
samarbejde, inklusion og anerkendelse. Derved beskæftiger
tryghedsmasterplanen sig ikke kun med det fysiske, men ligeledes
også med det sociale og mentale i bispeHAVERNE.

Vision - Image

Visionen er at omdanne Bispehaven fra at være et udsat
boligområde til at blive et attraktivt bykvarter i Aarhus, hvor
de ressourcestærke beboer fastholdes og nye beboergrupper
søger til. Et trygt, varieret og oplevelsesrigt kvarter som danner
sammenhæng med den omkringliggende by og det gode by- og
boligliv.

Grøn by

Bispehavens eksisterende ’betonørken’ omdannes til en grøn,
sund og attraktiv bydel. Området åbnes op og Skjoldhøjkilen,
Haslebakker og Klokkerparken trækkes ind gennem boligområdet.
Der skabes et blødt venligt landskab i menneskelig skala.
Et nyt image, der ligger fjernt fra det nuværende skalaløse
betonlook, opstår og udnytter den grønne kiles iboende kvaliteter,
aktivitetsmuligheder og sammenhængskraft.
’Det grønne’ kan have mange varierende udtryk - friseret som
Universitetsparken i Aarhus, privat som Skådebakker eller
naturlige slugter med lange græsser og vilde beplantninger.

Derved er plantevalget med til at skabe en mangfoldig pallette af
bydelskvarterer med forskelligartede stemninger og udtryk.
’Det grønne’ er ikke kun med til at give bydelen en stærk grøn
profil, men er også med til:
• at skabe grøn byudvikling/grøn byggemodning.
• at skabe overskuelige trygge grønne områder til aktivitet og
fordybelse.
• at skabe naturlige flows gennem bydelen.
• at sikre borgernes sundhed - hvor indbyggere trives og føler
sig raske.
• at skabe sociale sammenhænge ved havepleje.
• at begrænse rumklangsstøj mellem blokkene.
• at begrænse skadelige partikler i luften med mere grønt.
• at opgradere/ menneskeliggøre vejrum, ankomstrum og
mellemrum.
• at skabe mere biodiversitet og derved kunne bruge
naturen som læringsrum/ storytelling for børn i området
(naturkredsløb, flora, fauna).
• at skabe jordbalance - og derved hindre at anlægspengene
bliver spildt på deponi og bortkørsel af jord.
• at skabe trygge, menneskelige og overskuelige uderum.
• at skabe tilgængelighed for alle.

BYRUMSHIERAKI/ DE TRE KILER
Tre offentlige kiler løber gennem bispeHAVERNE. De tre kiler
agerer som byrum med forskellige karakterer og byder på mange
forskellige stemninger, aktiviteter og oplevelser.

DEN UNGE KILE

DEN VILDE KILE

DEN BYMÆSSIGE KILE
Den Vilde Kile

Offentlig grøn kile af en naturlig karakter, med smukke grønne
slugter, regnvandssøer og bakker af overskudsjord. Kilen fremstår
som et nyt grønt udflugtsmål i bispeHAVERNE. Der inviteres til
stor diversitet af aktiviteter, der går i ét med naturen som bl. a.
naturtests, forsøg og læring med og omkring fauna og flora. Her
indrages forskellige aktører som BMX-klubben, dyrebørnehaven,
børnehaver, skoler og sportsklubber.

Den Bymæssige Kile

og borgerevnts, som udstillinger, koncerter og markedsdage over
i et rekreativt plantage område med bl.a. bistader, mulighed for
pluk-selv (blomst, frugt mm) og der kan oprettes dyrkningshaver.

Den Unge Kile

Offentlig kile, der henvender sig til de unge, der primært befinder
sig i det område. Et mødested, hvor man hænger ud og ser på eller
deltager i fitness- og crossfithold arrangeret af fitnessworld. Der
kan som et aktivt indragende greb laves medbyg som midlertidige
og foranderlige elementer i pladsdannelsen.

Offentlig kile af bymæssig karakter. Dette forløb bevæger sig fra et
livligt byhjerte med handelsstrøg, café, fælleshuset, rapakadamiet
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MASTERPLANEN HER VISER EN FULDT RENOVERET OG FORTÆTTET
BYDEL. DE STIPLEDE BYGNINGER ER FORTÆTNINGSMULIGHEDERNE,
OG IKKE EN DEL AF BEVILLINGEN FOR TRYGHEDSRENOVERINGEN.
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Terrænets form skaber intensitet, landmarks og et varieret miljø at færdes i.

TRYGHEDSMASTERPLAN/ TOPOGRAFI DANNER FORSKELLIGHED
BispeHAVERNE omdannes til en grøn bydel med stor biodiversitet,
der er med til at mindske evt. fremtidige regnvandsproblemer ved
ekstremregn. Der skabes store grønne flader frem for en stor
grad af belagte flader. Derved opstår muligheden for at bruge
flere budgetkroner på aktivitetsfremmende/ tryghedsskabende
elementer, frem for store tomme og dyre belægningsflader. På
udvalgte steder arbejdes der med perameable grønne belægninger,
der tillader græsset og vandet at trænge igennem.
Udvalgte centralt placerede endegavle åbnes og aktiveres med
nye synlige funktioner, som rapakademiet og selskabslokaler. De
resterende gavle begrønnes med vedbend og rådhusvin.
Indgangen til opgangene foregår i dag på mange niveauer og
er uden zonering. Kældre/ parterrer står halvtomme, mørke og
utrygge da nogle er offentlige tilgængelige. Kælderens eksisterende

højde på 2 meter gør, at den aldrig vil kunne omdannes til en
særskilt bolig.
Løsningen på dette problem er at alle ikke-brugbare rum og
depotrum afskærmes med overskudsjord eller facade, således
at alle de rum, der er og fremstår synlige, er i brug, aflåste og
”ejes” af nogen. Derved fjernes de delvist overdækkede områder i
bebyggelsen, hvor man kan gemme sig, føle sig utryg eller miste
orienteringen.

sig omkring bygningerne på forskellig vis, og skaber forskellige
indgangsniveauer og oplevelser. Yderligere bearbejdes terrænet
så idéen om at hver have har sin egen særlige topografi forstærkes
og dermed bliver unik.

Løsningen er med til at fjerne områdets betonlook og tilføje/
skabe en menneskelig skala i det nye bispeHAVERNE, hvor folk
har lyst til at færdes og mødes i. De eksisterende stejle jordvolde
omdannes til tilgængelige grønne og venlige oaser.
Der ligges et varieret terræn ind i gårdrummene, som smyger

Det nye bløde terræn i bispeHAVERNE fremstår venligt og
imødekommende frem for de eksisterende høje støttemurer.
Terrænet er med til at fremme overskuelighed og overblik såvel
inde som udefra.

Bolig

Depot/ kælder
Depot/ kælder

Bolig

P-kælder

HØJ SOKKEL

LANDSKABSSNIT A - / 1:1000

LANDSKABSSNIT B - DEN GRØNNE KILE/ 1:1000
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Dette giver tilsammen en mangfoldig palette af oplevelser - at gå
i slugter, på plateauer, i fordybninger, på åbne flader, på toppen
eller langs kanten.
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Indgangszone
Depot/ kælder

bispeHAVERNE

Et kig ind i et fremtidigt gårdrum. Her ses hvorledes terrænnet binder alle niveauer sammen med én flade, og hvorledes gårdrummet begrønnes.

0.0

0.0

0.0

A7

A6

2.4

A5

A4

2.4

A3

2.4

4.0

D4

4.0

A2

2.4

A1

2.4
4.0

D3

0.0

4.0

D2

D1

Der arbejdes med 3 indgangsniveauer i projektet. Terrænet varieres i hvert rum mellem husene og
er derved med til at give rummene forskellig karrakter. (Koterne er relative)

Snit set fra Hasle Centervej
Hver have og kile sin egen karakter,
terræntypologi og beplantningstype.

Snit set fra vest mod blok A5
Den vilde kile sammenbinder klokkerparken,
bispeHAVERNE og Hasle bakker. Eksist.
træer i jordrum bevares og skaber markante
landmarks i det store rum.

TRYGHEDSRENOVERING BISPEHAVEN/ ENEMÆRKE & PETERSEN/ LINK ARKITEKTUR/ BYMUNCH/ NIRAS

5

Fremtidsscenarie af Hasle Centervej. Projektets robusthed muliggør fremtidig udvikling og fortætning i området. Hasle Centervej omdannes til en aktiv åre igennem området, hvor butikker cafeer og nye
rækkehuse danner rammen om et levende og trygt gaderum. Hasle Centervejs eksisterende skala omdannes til en menneskelig skala ved af tilføjelse af allétræer og rækkehuse.

TRYGHEDSMASTERPLAN/ FORTÆTNING
Tryghedsrenovering på de 190 millioner kroner gælder for de
eksisterende bebyggelser og udearealer. Tryghedsmasterplanen
indeholder fremtidige byggefelter. Fortætningens muligheder og
fremtidige bebyggelser er ikke en del af bevillingen på de 190
millioner, men en del af helheds- og fremtidstænkningen for
Bispehaven som den trygge grønne by.
Flere mennesker i bispeHAVERNE giver en mere mangfoldig
beboersammensætning og fungere som tryghedsskabende i
området. I dag er der kun afsat økonomi af til mindre ændringer
i bispeHAVERNE - Men målet er på sigt at skabe en mere tæt,
levende og mangfoldig bydel.
Vores masterplan er robust og skaber trygge grønne kvarterer,
der kan tilbygges og udvikles over tid. Udearealerne er tegnet
med klare udbygningsmuligheder, der tilfører yderligere kvalitet til
området uden at de første etaper og investering bliver spildt.
Masterplanen er udviklet med et særlig fokus på områdets primære
færdselsåre Hasle Centervej og Rymarken - samt området
omkring Vandtårnet og Åby Ringvej. Fortætningen tænkes som en
mangfoldig palette af form, funktion og udtryk til at give en robust
arkitektonisk udvikling i bispeHAVERNE og det omkringliggende
nærområde. Den mangfoldige palette er yderligere med til at skabe
en differentieret beboer- og brugersammensætning i området.
Hasle Centervej omdannes til en byallé med butikker og tæt
bebyggelse. Langs vejen anlægges parkering under træer, samt
regnvandsbassiner. Arealet med parkering, er et multifunktionelt
areal, hvor der også er plads til at holde markedsdage og
andre arrangementer. Træer og parkering er med til at skabe en
overgangszone til de semi-private karréer. De fungerer også som
byggemodning for en senere placering af rækkehusene mod den
nye byallé Hasle Centervej.

6

Overordnet placeres 7 nye typologier:
•
•
•
•
•
•
•

Karrébebyggelsen
Skovboligerne
Domicil-slangerne
Ungdomskilebebyggelsen
Parterrebebyggelsen
Penthouse-husene
Rækkehusene

Allébebyggelsen
Allébebyggelsen ligger langs Hasle Centervej, der i fremtiden
vil fremstå som en ny grøn bymæssig allé med liv og butikker i
stueetagen.
Formen er enkle og stringente boligstænger med små
forskydninger. Bebyggelsen har sydvendte altaner vendt mod
den nye bygade Hasle Centervej og er derved med til at skabe
flere øjne på gaden og det parkering, der lægges ud mod Hasle
Centervej.
Den nye byallé skabes med fokus på regnvand i gadebilledet dette ses ligeledes på gavle, vandrender og regnvandsbede. En
grøn regnvandsgade er opstået.
Skovbebyggelsen
Skovbebyggelsen ligger sig i langstragte forskydninger langs
Rymarken. Træerne fungere som en byggemodning for en senere
grøn tæt bydel. Skovbebyggelsen er ligeledes med til at afslutte
området omkring ’Hjertet’ og derved øge hjertets udtrækning til
en størrelse, som kan befolkes.
Bebyggelsen lægger sig ca. 29 meter fra gavlene på b- og
c-blokkene og giver derved god plads til en evt. senere tilføjelse
af letbanen.
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Penthouse-husene
Rymarken og Hasle Centervej fortættes yderligere af penthousehusene der placeres oven på boligblokkene C4, B4, B8, B7,
B6 og B5, hvorved der ikke ændres på brandredningskravene i
forbindelse med tilbygningen.
Parterrebebyggelsen
Parterrebebyggelsen fortætter Hjertet og Hasle Centervej.
Domicil-slangerne
Området ved vandtårnet fortættes af domicil-slangerne, der
slynger sig rundt om vandtårnet, og skaber en afslutningen på
de langstrakte parkrum. Bebyggelsens nærhed til vandtårnet skal
på nænsom vis forstærke oplevelsen af vandtårnet og dets skala
og markere hjørnet mellem Viborgvej og Hasle Ringvej. Det er et
område hvor der er mulighed for at etablere et byggefelt, på en
meget synlig - og erhvervsmæssig attraktiv - grund.
Ungdomskilebebyggelsen
Området ved A1 fortættes yderligere med ungdomsboliger således
at et aktivt ungdomområde kan skabes tæt på ungdomskilen og
Hasle Torv.
Rækkehusene
Langs Hasle Centervej og som afslutning på ’karréen’ ved
A-blokkene fortættes området med rækkehuse, de lægges som
en afslutning på de 4 gårdrum ved (A7, A6, D4), (A5, A4, D3),
(A4, A3, D2) og (A2, A1).
Rækkehusene har indgang mod Hasle Centervej og er med til
at skabe liv. På samme tid giver de en ordentlig afslutning på
Karréen, så man får skabt et privat gårdrum.

Domicilslangen

Skovbebyggelsen

Ungdomboligerne

Allébyggelsen

Rækkehusene

Penthouse-husene
Parterrebebyggelsen
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Den Vilde Kile set fra Hasle Centervej. En grøn mangfoldig kile ligger sig ind mellem blokkene.
De steder, hvor der foretages påfyldning af jord op af eksisterende kælderydervægge for at hæve terræn isoleres muren, der udføres fugtstandstandsende lag og der etableres omfangsdræn.

LANDSKAB/ DEN VILDE KILE
Den Vilde Kile i bispeHAVERNE mellem blok A5 og A6,
sammenbinder True Skov, Skjoldhøjkilen, Skjoldhøj kollegiet,
Hasle bakker, Ellekærskolen, Ellekær børnehave, Bispehaven,
Klokkerparken, Klokkervej Børnehave og Gammelgårdsskolen i
Åbyhøj.

Børnehavens eksisterende dyreområde udvides ud mod den
grønne kile evt. med en fårefold i pileflet eller små kaninøer
omkranset af vand fra områdets tage. Yderligere indtænkes
der i området en hundeskov, byggelegeplads, tarzanbane og
picnicområder.

Den Vilde Kile bliver en ny attraktiv, alternativ rute til skolen,
arbejde eller ned i byen. En cykel- og løberute for de unge fra
kollegiet, BMX-klubben på vej ud til Hasle bakker, skoleløb,
børnehaveudflugt, skolernes sportsklubber, motionister osv.Den
Vilde Kile spænder sig ind og ud gennem bispeHAVERNE. Den
opleves mest vildsom i mellemrummet mellem blok A5 og A6.
Her fremstår den som en smuk, grøn, vild beplantet slugt med
regnvandssøer og bakker af overskudsjord.

I gavlen på blok D4 etableres der en plads med niveaufri adgang
til områdets eksisterende badmintonhal. Ved at åbne gavlen ud
imod den offentlige kile, aktiveres området og der bliver en synlig
indgang til en ellers skjult aktivitet i området.

Over en lav regnvands sø ligger en af de gamle broer fra
Bispehaven. På broen står der stadig max. højde 2.4 meter. Endnu
et historisk levn fra det gamle Bispehaven.
Fremtidige funktioner i kilen planlægges efter behov fra brugerne
af kilen – både i og fra bispeHAVERNE og den omkringliggende
by. Dele af området udformes til at udføre cykeltricks på, gerne
med inspiration fra en mentor i Århus BMX klub (der i dag bruger
Hasle bakker). Enkelte dele af den gamle betonbro, søjler og
andre betonelementer indarbejdes til designet at den fremtidige
’cykelbane’.

Regnvandet fra udvalgte tage og belægninger er med til at skabe
attraktioner og stemning i området. Blandt andet et lille vandhul
med ænder og haletudser, der er et godt mødested for såvel børn
som ældre.
Kilen udsmykkes med 5 ”Mega plantekrukker” med store smukke
og oplyste træer. Plantekrukkerne bevares fra den oprindelige
betonkonstruktion (De betonkonstruktioner, der genbruges til
plantekummer er konstruktioner i kælderniveau og er hverken
revnede eller forstærkede. De fremstår allerede i dag med en
beplantning i større og mindre udstrækning. Det vurderes at disse
konstruktioner kan genbruges som fremtidige plantekummer
uden videre forstærkning. De opragende betonkonstruktioner, der
i dag er forstærkede og har revner, er værn for åbninger i dækket
over parkeringsarealerne. Disse betonkonstruktioner beregnes

LANDSKABSSNIT B - DEN GRØNNE KILE/ 1:1000
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ikke at skulle genbruges). ”Krukkernes” skala passer smukt til
rummets skala og udsigten udover klokkerparken og Århus by.
Megakrukkerne, megaskiltningen og broen fremstår som landart
i den vilde natur.
Kilen vil udgøre en destination for såvel bispeHAVERNE som de
omkringliggende bebyggelser.
Den aktive sti
På tværs gennem de grønne kiler løber den aktive sti.
Den aktive sti er den primære gangsti fra boligerne til Hasle
torv, Hjertet i den Bymæssige Kile og Den Vilde Kile. Det er den
lokale smutvej til og fra boligerne, Lidl, fælleshuset, fitness,
badmintonhallen, Rapakademiet, børnehaver, skoler osv. Stien
slynger sig ligeledes forbi alle karréernes opholds- og legpladser
og udgør på denne måde også den trygge vej for områdets børn.
Stien udlægges som en aktivrute med leg og ophold udlagt
på udvalgte steder. En 100 meters markering indlægges på
ruten. Derved bliver stien et oplagt startsted for motionister og
fitnessfolk. Stien kan derved også danne rammerne om en lille
stafet på vej til skole.

PLAN 1:600

Hasle Centervej

A6

D4

A5

D3

Haslebakkers grønne kile trækkes ind mellem bispeHAVERNES
blokke
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En bymæssig plads med fælleshus, handelsgade, park, scene, skate- og legeareal der tilsammen skaber liv.

LANDSKAB/ DEN BYMÆSSIGE KILE
Rymarken er et af Bispehavens andre offentlige arealer, der før var
en utryg barriere mellem bispehavens to ’afdelinger’.
Rymarken - Den ByMæssige Kile - skal være hele bispeHAVERNES,
Hasles og Åbyhøjs bankende hjerte.
Infrastrukturen omlægges så alle områdets beboer ved ankomst
til området, kommer forbi, eller har visuel kontakt til Hjertet.
Derved aktiveres og tryghedssikres ’Hjertet’.
De markante eksisterende skråninger mod Rymarken ved B og
C-blokkene terrasseres, toppen afskæres og nye bløde aktive
skråninger skabes.
Blok A2 fritlægges til parterreniveau, der anlægges en urban
landskabsslange, der optager niveauspringet mellem blok A3
og blok A2. Et landskabselement med plads til ophold, scene,
trapper, ramper, leg, motion, skate mm. Landskabsslangen snor
sig omkring fælleshuset og skaber en naturlig overgang til den
ovenliggende boldbane.
Blok A3’s kælder og parterre frilægges og muligheden for at
skabe smukke dobbelthøje boliger, selskabslokaler, erhverv mm
opstår. Der udvælges funktioner, der er med til at skabe og give
liv i området.
Langs den solvendte syd/østfacade (blok A2), skabes der et
handelsstrøg i parterreniveau, der afgrænses af landskabsslangen
ind imod Parken. På særlige dage er der en scene, hvor
rapakademiet kan give en koncert, der kan afholdes markedsdage

eller laves udstillinger/salgsboder fra de mange værksteder.
Parken udlægges som et grønt areal centralt i Den Bymæssige
Kile og her er der mulighed for at mødes til leg, fællesspisning,
fælles udendørs aktiviteter som dans osv.
Siddemuren adskiller parken fra vejen, cykel-og gangsti, Den
indeholder vand og elinstallationer.
Krydset mellem Hasle Centervej og Rymarken markeres med en
skov af genbrugslamper fra det gamle Bispehaven.
Midt i parkrummet placeres et smukt organisk fælleshus der
samspiller med det omkringliggende bløde landskab. En unik og
smuk bygning der med sin placering, funktion og form tiltrækker
folk fra hele nærområdet. Indgangen til fællehuset henvender
sig til området omkring Rymarken og Ryhavevej. Placeringen
gør huset synligt fra bispeHAVERNES nære kontekst. Trafikken
omdirigeres således, at man naturligt kommer forbi Hjertet på vej
til og fra arbejde, skole eller fritidsordning. Der er en visuel kontakt
fra Hjertet til området ved ringgaden og handelsområdet ved Kiwi.
Meget synlig aktivitet – skaber flere mennesker på samme sted
samt mere tryghed.
Området i nærforbindelse til fælleshuset etableres som et urban
flade med plads til terrasse, ophold, cafe mm.
Som en alternativ placering forslår vi, at den nye fodboldbane, der
skal etableres, flyttes om på det grønne areal bagved fælleshuset.

VEST FACADER - DEN BYMÆSSIGE KILE/ 1:300
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Derved forstærkes Hjertet yderligere med flere mennesker og
aktivitet i området.
Rymarkens karakter, op imod Åby Ringvej, er en del af Den
bymæssige Kile og udlægges som et rekreativt plantage område
med lange rækker af allé- og frugtræer og fortætter rummet mod
nord. Træerne danner et karakteristisk rum med bl.a. bistader,
mulighed for pluk-selv (blomst, frugt mm) og der kan oprettes
dyrkningshaver. Her er der også mulighed for en senere fortætning
af området omkring Rymarken - den grønne skov bebyggelse.
Kilen vil udgøre en destination for såvel bispeHAVERNE som de
omkringliggende bebyggelser.

Hasle Centervej

Hasle Centervej opgraderes og forlænges således, at der opstår
en ny forbindelse mellem centerområdet ved Viborgvej og Åby
Ringvej. BispeHAVERNES tilkobling til Hasletorv og dets handelsog aktivitetsmuligheder kommer derved tættere på.
En grøn byallé fra Viborvej og ind i området og udgør derved
områdets primære boligvej. Vejen udformes som en grøn og
urban byallé, men parkering, træer og regnvandbassiner.

Hasle Centervej

PLAN 1:600

A3

Rymarken

Forlængelse Hasle Centervej

A2

D2

D1

Nyt Fælleshus

PLANUDSNIT
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BISPEHAVERNE/ GÅRDRUM
For at styrke tilhørsforholdet til/ i Bispehaven og gøre op med den
monofunktionelle struktur, arbejder helhedsplanen med at inddele
Bispehaven i en række nye fællesskabszoner.
bispeHAVERNE er bygget op over filosofien fra den klassiske
karréstruktur. Her har man en klart defineret offentlig forside og
en mere privat gårdside - som man er fælles om i karréen, både
til at værne om og til at holde opsyn med.

Offentlig

Hver bispeHAVE har sin særlig stemning, funktion, typologi,
beplantning og udformning.
De forskellige karakterer varierer som f.eks solhaven, vindhaven,
ild- og vandhaven, jordhaven mm. Karaktererne er med til at
differentiere og gøre alle bispeHAVERNE unikke.
På den bedste solplet i hver karré er der dannet et enestående
mødested. Eksempelvis som et stort drivhus/ orangeri med
tilhørende opholdsareal, genbrugsbetonmøbler og parasoller.
Der er afsat 400.000 kr. pr. karré til de unikke mødesteder.

NYBYG

Mødestederne detaljeres i hovedprojektet.
I alle karréer er der udlagt små slyngede stier, nogle er til
hurtigløberne og derved lavet med direkte vej fra bil til bolig.
Andre slynger sig mere rundt i landskabet og er derved udlagt
som handikapvenlige stier med en lav stigning (max 40 ‰).
Alle rækkehuse har fået en fin lille privat forhave omkranset
af hæk. Hækkene og belægningsskiftet omkring indgangene
signalere klart at man bevæger sig fra semi-privat til privat grund.

NYBYG

Semioffentlig

Semi-privat

LÆ

Privat
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RÆKKEHUS

RÆKKEHUS

FRA OFFENTLIG TIL PRIVAT

MIKROKLIMA - VIND

MIKROKLIMA - SOL

De grønne karréer er designet så man bevæger
sig gennem flere zoner. Ankomstvejen er det
helt offentlige areal, herefter parkerer man sin
bil på den semi-offentlige parkeringsplads,
når man bevæger sig videre mod ens bolig
vil man befinde sig i et semi-privat område,
når man kommet op i terrænet træder man
ind i den privatezone med opgangshaver og
cykelparkering.

Allétræerne langs Hasle Centervej er med
til at afskærme gårdrummet for vind. Ved
en senere udvidelse af karréen med nye
rækkehuse, vil husene være med til at skabe
læ.

Gårdrummenes opgangshaver er alle
vestvendte ved facaden. Her findes de bedste
opholdspladser, her er læ og aftensol, og
bygningens teglfacade kan opsamle solens
varme fra frokost tid og udvide opholdstiden
længere ud på sommeraftenerne. I hjertet af
gårdrummet findes det mest solbeskinnede
område, hvorfor primær opholdsplads
placeres her.
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PLAN 1:300
Hasle Centervej

A4

A3

D2
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Den Vilde Kile set fra Hasle Centervej. En grøn mangfoldig kile ligger sig ind mellem blokkene.
De steder, hvor der foretages påfyldning af jord op af eksisterende kælderydervægge for at hæve terræn isoleres muren, der udføres fugtstandstandsende lag og der etableres omfangsdræn.

INDGANG/ KONCEPT
Ved at fjerne betondækkene fritlægges de to nederste etager, kælder
og underkælder. De to etager tildækkes med ny facadebeklædning
og nye indgangsfunktioner. For at mindske antallet af høje, bare
facader, stiger landskabet langsomt op mod rækkehusene,
hvorved der skabes indgange i forskellige højder. Dette greb
giver færre høje, tomme facader, og derved højere kvalitet ved
det der etableres. Jorden fra de eksisterende volde genbruges og
udnyttes positivt til at komme op i niveau med rækkehusene, og
dermed også dække noget af de tomme facader.
I dag består blokkene af et stort, sammenhængende kælder- og
underkælderareal. Arealerne tilhører dermed alle lejligheder, og gør
det svært for beboerne at føle ejerskab over dem. Vores koncept
er at opdele blokkene efter opgangene og at skabe et mindre, men
tættere sammenhold med dem, man bor i opgang med. Det fører til
et tættere ejerskab over arealerne og en bedre socialovervågning,
da alle ved, hvem der benytter sig af opgangene. Konceptet føres
også med ud i landskabet, der tydeligt i sin arkitektur signalerer
hvad der er privat og offentligt.
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I dag hænger blokkene sammen på tværs, hvilket modarbejder
ejerskabsfornemmelsen. Ved at opdele blokken i hver
opgang undgås lange, skumle gange og et nyt, overskueligt
fordelingsrum indenfor egen opgang etableres. Ved at lave opdelte
opgange skabes der tryghed, og beboerne opnår nemmere
ejerskabsfornemmelse over deres egen opgang.
Der skal være åbenhed i opgangen, og der skal ikke være en
direkte for- og bagside. Indgangen skal være overskuelig, og der
skal ikke være gemte kroge, der indbyder til ophold, men den skal
derimod indbyde til tryg gennemgang. Opgangene har adgang til
enten trappekerne, cykelskur eller tremmerum, fra samme rum.
I indgangssituationen indbygges et cykelskur som et
tryghedsskabende element. Cykelskuret har visuel kontakt fra
opgang og udefra, men kan kun tilgås fra hver enkelt opgang.
Cykelskuret er med til at åbne facaden op, og vil oplyse området
omkring indgangen om aftenen. Beboerne skal turde parkere
deres cykel, og de skal føle sig trygge ved at ankomme til deres
indgang.
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Gavlene er i dag alle lukkede og skaber derved ikke-disponerede
områder, der indbyder til hærværk og kriminalitet. Vi ønsker at
åbne gavlene for at skabe liv og dermed socialovervågning, der
er præventivt i forhold til hærværk og kriminalitet. Gavlene får
forskellige funktioner såsom selskabslokaler, butikker eller Rap
Akademiet. Som selskabslokale kan det bruges til fællesspisninger,
aktiviteter for børn eller udlejning til beboerne i området. Disse
funktioner aktiverer gavlene på forskellige tidspunkter, og åbner
bebyggelsen op mod den offentlige vej.
En menneskelig skala og tydeligt inddelte zoner er vigtig for
trygheden og ejerskabsfølelsen. Ved at bruge tegl i forskellige
nuancer opnås en velkendt skala med brud i den eksisterende
lange og skalaløse blok. Kombinationen af tegl og trælameller
giver liv og hjemlighed til facaden i øjenhøjde med brugerne af
området.

OPGANGE / FUNKTIONER

LANDSKAB / FACADE

CYKELSKUR / TRYGHED

Opgangene har indgang fra begge sider og giver mulighed
for forbindelse igennem blokkene for opgangens beboere.
Hver opgang fungerer som fordelingsområde for de tilhørende
fællesfunktioner.

For at mindske antallet af høje, bare facader lader vi
landskabet dække nogle af facaderne, og dermed etableres
der indgange i forskellige højder.

Cykelskure etableres til hver opgang, i varme og nedskalerede
materialer. Cykelskurene fungerer som tryghedsskabende
elementer med deres transparens og funktion som oplysende
elementer om aftenen.

ÅBNE INDGANGE / GAVL

NEDSKALLERING / FACADE

SKALA / FORSKELLIGHED

For at åbne Bispehaven op ud mod vejen aktiveres gavlene
i flere blokke. Gavlene åbnes for at skabe liv med henblik på
socialovervågning, der fungerer præventivt i forhold til hærværk
og kriminalitet.

Facaderne på blokkene udføres i forskellige nuancer af tegl,
som giver et udtryk af velkendthed og kvalitet. De forskellige
inddelinger er med til at få skalaen ned på de ellers skalaløse
blokke.

For at nedbryde de skalaløse blokke arbejdes der med
forskellige indgangshøjder, materialeskift, åbninger i facaden
samt cykelskure.
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FACADER
PLAN OG SNIT/ 1_200

OPSTALT A3 / ØST
MOD RYMAKREN

OPSTALT A3 / VEST
MOD BLOK A4

AKTIVE GAVLE
Gavlene aktiveres i de nederste etager for at skabe liv ud mod
Hasle Centervej. Gavlenes forskellige højder med forskellige
funktioner skaber liv og tryghed i modsætning til det nuværende
ikke-disponerede område.

BLOK A6 / NORD

MOD HASLE CENTERVEJ
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MATERIALITET

GRUS

MØRKE SPROSSER

TRÆLAMELLER

LYS TEGL

VINDUESÅBNING
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BLOK A3/ FASE 1
PLAN OG SNIT/ 1_200

VASKERI

CYKEL P.

GENETABLERET

SNIT AA

OPGANG 231

BUTIK

EKSISTERENDE

OPGANG 231

161

163

161

163

INDGANG

VARMERUM

CYKEL P.

RÅRUM

INDGANG

INDGANG

INDGANG

VASKERI
GENETABLERET

A

CYKEL P.

BUTIK

CYKEL P.

RÅRUM

OPGANG 161

OPGANG 163

VARMERUM
EKSISTERENDE

OPBEVARING
EKSISTERENDE

GENBRUGSBUTIK

BUTIK

FULDT APTERET

RÅRUM

PLAN A6/ NIVEAU 2,3
161

163

INDGANG

INDGANG

A
UNDERKÆLDER

EKSISTERENDE MED MULIGHED
FOR SENERE OMDANNELSE TIL
OPBEVARING.

GENBRUGSBUTIK
FULDT APTERET

BUTIK
RÅRUM

PLAN A6/ NIVEAU 0
RYMARKEN
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CYKEL P.

OPBEVARING

OPGANG 231

165

167

INDGANG

SELSKABSLOKALE

EKSISTERENDE

INDGANG

FULDT APTERET

CYKEL P.

SIKRINGSRUM

OPGANG 239

EKSISTERENDE

HASLE CENTERVEJ

169

INDGANG

165

167

INDGANG

INDGANG

A

CYKEL P.

OPGANG 165 & 167

SELSKABSLOKALE
FULDT APTERET

OPBEVARING
EKSISTERENDE

KONTOR
RÅRUM

165

167

INDGANG

INDGANG

169

INDGANG

A

CYKEL P.
OPGANG 169

SELSKABSLOKALE
FULDT APTERET

SIKRINGSRUM
EKSISTERENDE

N
KONTOR
RÅRUM

169

INDGANG
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Ved ankomsten fra Ryhavevej tager Trivselshuset imod beboere og besøgende. Den organiske form med en forskudt grundplan definerer ankomstrummet, hvor en stor åben glasfacade inviterer til brug
og interaktion med huset. Skalaen er menneskelig og imødekommende. Velkommen i Trivselshuset!

FÆLLESHUSET/ BISPEHAVENS NYE ANSIGT
Fremtidens Fælleshus i Bispehaven har fællesskab og aktivitet i
fokus, hvilket er med til at skabe et trygt og imødekommende
område. Med sin centrale placering i hjertet af Bispehaven spiller
Fælleshuset en særlig rolle i tryghedsrenoveringen, da Rymarken
omdannes fra en splittende zone til et aktivt, levende miljø, der
inviterer beboere, besøgende og ansatte til at indtage områdets
mange muligheder. Denne transformation har til formål at samle
området i et identitetsskabende greb, der samler Bispehavens
beboere.
Fælleshusest primære funktion er at skabe samlingskraft i
Bispehaven. En samlingskraft som fremmer trygheden i området
ved at give beboerne en større relation til deres omgivelser. Denne
funktion opnås ved at sprede udvalgte funktioner fra Fælleshuset
ud til resten af Bispehaven, for derved at gøre Fælleshuset til
en aktiv del af hele området. Aktivitetsrum, Genbrugsbutik,
Forsamlingslokaler og Rap Akademiet bliver derfor placeret i de
nyetablerede gavle langs Hasle Centervej. Det synliggør områdets
positive aktiviteter og inddrager beboerne, lokalt i Bispehavens
nyanlagte gårdrum, til at interagere med Fælleshusets tilbud.
Denne satellit-funktion giver Fælleshuset en større forankring i
området og muliggør en bedre relation mellem borger, bruger og
personale.

ET HUS UDEN BAGSIDE

Med sin unikke udformning og centrale placering kommer
Bispehavens nye Fælleshus til at fremstå som områdets nye
ansigt udadtil. Fra indkørslen ved Ryhavevej møder beboere og
besøgende straks Fælleshuset som en markant arkitektonisk
bygning, der med sin organiske form og store åbninger fremstår
både åben og imødekommende. Hvor Rymarken i dag deler
området i to, skaber Fælleshuset, i sammenhæng med det
reetablerede Rymarken-strøg, en ny samlingskraft for området,
hvor beboere, besøgende og personale samles i hjertet af
Bispehaven, i et aktivt og trygt miljø.

SYD FACADE/ 1:200
20
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AARHUS
AARHUS
HASLE
HASLE
BISPEHAVEN
BISPEHAVEN

RYHAVEVEJ
RYHAVEVEJ

RYMARKEN
RYMARKEN
HASLE
CENTERVEJ
HASLE
CENTERVEJ

HJERTET I RYMARKEN

BISPEHAVEN SOM ATTRAKTION
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HOVEDIDÉ/ ET HUS FOR ALLE
Et stærkt fællesskab opstår, når folk har noget at mødes om.
Netop denne tanke ligger til grund for placeringen af Fælleshuset
på Rymarken. Med sin organiske plan formår Fælleshuset at
skabe både et ankomstrum fra Ryhavevej, samtidig med at et nyt
og klart defineret rum for Rymarkens aktiviter opstår. Netop denne
pladsdannelse er central for at skabe aktivitet, liv og tryghed i
Rymarken, men også for at være en tiltrækningskræft i de
omkringliggende områder. Fælleshuset skal derfor både henvende
sig til beboerne i Bispehaven, men også til beboerne i Hasle for
derved at bygge bro i det ellers meget opdelte område.
Fælleshusets identitet er en frugtbar krydsning af fællesskab,

22

idealer om bæredygtighed og den centrale placering i Bispehaven.
Det kommer til udtryk i et byggeri, som ønsker at skabe en klar
identitet i et stringent, modernistisk boligbyggeri, der rammer den
menneskelige skala. Den bløde bygningskrop har ingen bagsider
og henvender sig derfor til alle dele af Bispehaven. Det giver et
moderne udtryk, der bryder de taktfaste gentagelser i områdets
arkitektur og naturligt laver et visuelt samlingspunkt for området.
Med placeringen tæt på Ryhavevej får Fælleshuset også fat i det
fremtidige letbanestop, hvilket vil synliggøre områdets aktiviteter
for pendlere og forbipasserende. Det vil øge nysgerrigheden for
Bispehavens mange aktiviteter og muligheder og udviske grænsen
mellem Bispehaven og resten af området.
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Fælleshusets placering på Rymarken er med til at differentiere
områdets karakter. Hvor Rymarken med Fælleshuset bliver et
urbant strøg med forskellige aktiviteter, ses de øvrige gårdrum
mere som grønne kiler, der naturligt skaber flotte gårdrum. Denne
forskellighed er også med til at give området en karakteristisk
identitet, hvor beboerne selv sætter præg på deres nærområde og
dermed får et stærkere tilhørsforhold til området. Det er med til at
etablere tryghed, da relationen til nærområdet er afgørende for en
positiv adfærd.
Det nye Rymarken bliver med dets aktiviteter en hovedpulsåre for
området. Sammen med Fælleshuset inviteres beboerne til aktivt

at udnytte Rymarkens mange tilbud. Det ses blandt andet ved
Fælleshuset, hvor der findes udeservering i direkte tilknytning
til den store siddetrappe i Rymarken. Det giver Fælleshuset en
uformel karakter, hvor folk kommer hinanden ved i et åbent og
venligt miljø, hvor Fælleshuset kan danne ramme om alt fra
fællesspisning til madlavningskurser, foredrag i det fri, filmaftener
mm. Det skaber en social bæredygtighed, hvor Fælleshuset
tilbyder rammerne for fællesskabet, i en mangfoldighed af tilbud
til både grupper og mere private formål. Denne fleksibilitet er
med til at skabe identiteten for Fælleshuset, hvor mennesket er i
centrum. Den organiske form bliver derved ikonet på fællesskab
og tryghed i det nye Bispehaven.

Fælleshusets nære udearealer faciliteter mødet mellem mennesker
i Bispehaven, hvor de grønne områder grundlæggende tænkes
som sociale rum, der giver mennesker mulighed for at interagere
med hinanden gennem spil, leg og samtaler. Det er godt at se,
hvem man bor med.
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BIBLIOTEK OG CAFE/ ET AKTIVT HUS
Fælleshusets imødekommende arkitektur understreges af det
åbne plan, hvor den centrale indgang spændes ud mellem
biblioteket og caféen. Fra indgangen har de besøgende og
brugerne dermed et klart overblik over husets tilbud og aktiviteter.
Den visuelle kontakt er med til at skabe et trygt hus, hvor alle vil
føle sig velkomne. Det åbne plan giver også mulighed for en stor
grad af fleksibilitet, hvor eksempelvis caféen kan udvide sit areal
ved særlige begivenheder, eller biblioteket kan udnytte caféens
funktionalitet ved afholdelse af arrangementer. Denne fleksibilitet
sikrer at Fælleshuset kan tilpasse sig Bispehavens forskellige
behov både nu og i fremtiden.
Caféen i Fælleshuset er placeret ud mod Rymarken, hvor det
forskudte plan indrammer Rymarken på en naturlig og flot måde.
Derved bliver caféens aktivitet og liv en del af det nye Rymarken,
hvor møblering, parasoller og udeservering skaber rammerne for
Bispehavens beboerne til at indtage rummet. Husets arkitektur
med de afrundede hjørner og den dobbelthøje rumhøjde gør
caféen til et spændende og inspirerende sted at besøge. De bløde
kurver skaber en afslappet og behagelig ramme om cafémiljøet,
hvor alt fra private møder, tema-mad-aftener, fællesspisning og

foredrag med spisning kan udspille sig. Netop denne fleksibilitet
sikrer at Fælleshuset fremstår inviterende og som et sted der kan
samle områdets diversitet i alle aldersgrupper.
Biblioteket er placeret mod Ryhavevej. Placeringen af
biblioteket skal strategisk være med til at tiltrække beboere fra
de omkringliggende områder. Drop-off af lånte bøger til andre
biblioteker i Århus vil øge antallet af besøgende og dermed
være et vigtigt element i at åbne Bispehaven op for resten af
området. Biblioteket skaber rammen for et naturligt samlingssted
for familier og børn, hvor ophold i læsesalen, kreativ leg og
fordybelse er mulig. Arrangementer hvor biblioteket bruges i
sammenhæng med de tilknyttede aktivitetsrum åbner for mange
nye brugsmuligheder.

område for at skabe en større relation mellem menneskerne i
og omkring Bispehaven. Den Boligsociale Helhedsplan samt
varmemesterkontoret er også en del af Fælleshusets funktion,
hvilket yderligere bidrager til at bygge bro mellem borgere og
ansatte i området.
Fælleshusets køkken er centralt placeret i huset, hvor
vareindleveringen er logistisk klogt placeret ved husets indgang.
Anretterkøkkenet er placeret i direkte forbindelse med fest- og
mødelokalet, hvor arrangementer kan udfolde sig uden at genere
resten af huset. Dette sikre en høj grad af fleksibilitet i huset.

Aktivitetsrummene er strategisk placeret langs siderne på
Fælleshusets åbne plan. Det giver mulighed for at udnytte
aktivitetsrum, kontorer, undervisning og værksteder i sammenhæng
med resten af bygningen, hvilket understreger Fælleshusets
fleksibilitet og muligheder. Arbejdet fra aktivitetsrummene og
værkstederne kan ved særlige lejligheder udstilles i bibliotekets

FLOW / CENTER

FLEKSIBILITET

OVERBLIK / TRYGHED

Fælleshuset bliver Rymarkens nye ansigt udadtil. Den
skulpturelle form invitere beboer og gæster fra Ryhavevej til at
gå på opdagelse i området. Allerede fra første besøg, vil man
finde ud af Bispehaven er et aktivt sted med mange tilbud.

Fælleshuset er bygget på tanken om fleksibilitet. Det
sammenhængende hovedrum, hvor bibliotek og cafe fungerer
som husets hovedåre, kan bruges og udvides ved forskellige
arrangementer. I direkte tilknytning til hovedåren findes
aktivitetsrummene som kan benyttes separat eller i forlængelse
af bibliotek og cafe.

Fælleshuset er et åbent og transparent hus. Den visuelle kontakt
er et vigtigt element for tryghed og en grundsten i udformningen.
Fra indgangen er der klart overblik over husets funktioner og
tilbud samt direkte adgang til Rymarken, hvilket sikre et højt
aktivitetsniveau i Fælleshuset.

FORBINDELSE / UDE-INDE

SEMI OFFENTLIG

KØKKEN / ORGANISERING

Cafeen i fælleshuset er placeret i direkte tilknytning til
udearealerne på Rymarken. Her er der mulighed for at udvide
cafeens for derved at invitere beboere og besøgende indenfor.

På 1. sal findes projektkontor og frokoststue for personalet.
Ved at flytte disse funktioner op i niveau, afskærmes de fra støj
og forstyrrelser, og giver et klart billede af hvad der er offentlig
og hvad der er mere privat.

Køkkenet har med sin centrale placering let adgange til hele
cafe-arealet. Produktionskøkkenet er placeret således at
vareindlevering let foregår fra ankomster mod Rymarken.
Anretterkøkkenet er placeret i direkte fobindelse med
selskabslokalet.
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OFFENTLIG / PRIVAT
Det åbne plan hvor bibliotek og cafe spænder huset ud skaber
et imødekommende hus der opleves lettilgængeligt. Langs
siderne placeres mere lukkede funktioner som sideløbende med
bibliotekets og cafeens aktivitet kan være i brug.

MATERIALITET/ FÆLLESHUSET

TRÆLAMEL KERNER

SEDUM TAG

BETON VÆGGE

PERFORERET SINUS FACADE

STØBT BETON GULV

BETON FLISER UDENFOR
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