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Forord

I det vestlige aarhus, i bydelen hasle, ligger det almene boligområde Bispeha-

ven, der er hjem for 2298 beboere (pr dec. 2012). rigtigt mange beboere er 

glade og tilfredse med at bo i Bispehaven, men det er også et boligområde, der 

stadig kæmper med sociale problemer, uro, kriminalitet, hærværk og et dårligt 

image. der er derfor igangsat et større projekt under titlen ”tryghedsprojektet“. 

projektet har til formål at undersøge beboernes opleves af trygheden i Bispeha-

ven, for på sigt at kunne skabe rammerne om et endnu mere trygt og attraktivt 

boligområde med udgangspunkt i en tryghedsrenovering. Beboernes samlede 

oplevede tryghed har ikke nødvendigvis noget at gøre med den faktisk fore-

kommende kriminalitet, om end karakteren og omfanget af kriminalitet ofte vil 

have betydning for den oplevede tryghed for hele boligområdet pga. snak blandt 

beboere eller dårlig omtale. høje kriminalitets- og hærværkstal er forbundet med 

økonomisk tab for beboerne, og fastholdelse af normbrydende adfærd kan af-

holde nye stærke beboere fra at flytte ind i Bispehaven. selvom beboernes tryg-

hed har været det primære fokus, har projektet derfor fra dag ét haft et eksplicit 

kriminalpræventivt sigte.

kriminalprævention er en måde at arbejde med at løse og dæmme op for nogle 

af de problemer, Bispehaven står overfor. teoretisk sondrer man mellem adfærd 

og situation. Indsatser rettet mod en adfærdsændring søger at forebygge eller 

ændre en kriminel adfærd i mennesker. denne form for arbejde pågår allerede i 

boligsocialt og kommunalt regi. 

kriminalpræventive tiltag, der har fokus på den situation, hvor kriminalitet begås, 

arbejder i højere grad med de fysiske omgivelser, indretning og perception heraf. 

den teoretiske baggrund bag kriminalpræventiv renovering er, at kriminalitet og 

hærværk udøves i fysiske omgivelser og situationer, og ved at ændre på disse, 

kan vi ændre betingelserne for kriminalitetsudøvelse. vi kan så at sige indrette 

os, så det bliver sværere at begå kriminalitet og hærværk ved f.eks. at ændre 

udsynsforhold, belysning og brugen af fælles- og udearealer. 

I Bispehaven blev der allerede i forbindelse med en gennemgribende facade- og 

energirenovering i 2004-07 tænkt kriminalprævention ind i arkitekturen. I for-

længelse af 2007 renoveringen er det østjysk Boligs ønske at arbejde videre 

med en kriminalpræventiv og tryghedsskabende renovering af udearealerne. det 

er boligselskabets vision, at beboerne fra starten af skal inddrages i forundersø-

gelsesprocessen og dels bidrage til idegenerering og udvikling, dels opnå mere 

ejerskab og ansvar overfor boligområdets arealer generelt. I samspil med reno-

veringen af boligerne fra 2007 og de boligsociale og kommunale indsatser, skal 

en tryghedsrenovering støtte op om visionen om at gøre Bispehaven til et trygt 

og attraktivt boligområde.
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tryghedsprojektet: Baggrund og formål med projektet
Tryghedsprojektet sætter trygheden i Bispehaven i fokus og udspringer af et 
ønske om at sætte en stopper for kriminaliteten og mindske utrygheden. 

med tryghedsprojektet er det østjysk Boligs målsætning, at bidrage til en hel-

hedsorienteret tilgang til de boligsociale udfordringer i Bispehaven, således at 

Bispehaven kan blive et mere trygt og attraktivt boligområde for alle.

hvor det eksisterende boligsociale arbejde har sit fokus primært på forebyggel-

se, og social ’opdragelse’ gennem sociale aktiviteter, har fokus i tryghedsprojek-

tets forundersøgelse været på de fysiske omgivelser med henblik på, at indrette 

Bispehaven på en sådan måde, at kriminaliteten reduceres og trygheden øges.

tryghedsprojektet støtter op om den vision, som er beskrevet i den boligsociale 

helhedsplan for 2013-2016:

”Bispehaven skal være et trygt og attraktivt boligområde“

vi fortolker denne vision i tre mål for Bispehaven:

1.  Reducere kriminalitet: tryghedsprojektet skal medvirke til reduktion af krimi-

nalitet i Bispehaven. ved at reducere kriminaliteten i Bispehaven vil boligom-

rådet i højere grad opleves som et trygt og attraktivt sted at bo og færdes.

2.  Sikre og øge livsmuligheder for beboerne: ved at inddrage beboere i bebo-

erdemokratiske processer omkring indretning og brug af de fælles udearea-

ler, så deres demokratiforståelse styrkes samt ved at støtte dem i at udnytte 

de muligheder udefaciliteter giver for et sundt og aktivt udeliv både i bolig-

området og i det omkringliggende lokalområde. 

3.  Skabe rummelige fællesskaber: alle beboere, ansatte, besøgende og naboer 

til Bispehaven skal have oplevelsen at føle sig trygge ved at bo og færdes i 

Bispehaven. tryghedsprojektet skal supplere det boligsociale arbejde ved at 

skabe arenaer i udearealerne, hvor beboere kan mødes om fælles interesser 

og aktiviteter på trods af og på tværs af forskelligheder.

den primære målgruppe for tryghedsprojektet er beboerne i Bispehaven og de 

ovennævnte delmål er derfor rettet mod beboerne. det betyder dog ikke, at fo-

kus alene har været på beboerne i Bispehaven. en del af visionen er, at Bispeha-

ven skal være så attraktiv at ressourcestærke beboere både ønsker, at flytte til 

og blive boende i Bispehaven. 

det har været underliggende præmis med tryghedsprojektet at det skulle ud-

mønte sig i en helhedsorienteret tryghedsrenovering af Bispehaven. trygheds-

projektet er delt op i 7 delfaser1, hvor indeværende rapport samler resultaterne 

fra forundersøgelsen (2. delfase). 

formålet med forundersøgelsen har været at undersøge tryghed, som tryghed 

ift. kriminalitet eller på engelsk fear of crime, og hvordan denne form for utryg-

hed kommer til udtryk i Bispehaven med særlig fokus på udearealerne. denne 

afgræsning hjælper os til, at holde fokus på, hvad der er undersøgelsens gen-

standsfelt, så det er muligt at komme med anbefalinger til specifikt at øge denne 

form for tryghed. med denne rapport tegnes et billede af tryghedssituationen i 

Bispehaven dvs. karakteren og omfanget af udfordringerne og problemstillin-

gerne, som kan medvirke til at det kan opleves som utrygt at bo og færdes i 

Bispehaven.

resumé

1. delfaser i tryghedsprojektet 1. Idéfasen, 2. forundersøgelsen, 3. ansøgning- og godkendelsesfase, 4. udbudsfasen, 5. projekteringsfasen, 6. renoveringsfasen og 7. evalueringsfasen.



8

tryghedsundersøgelse: resultater fra forundersøgelse
I forundersøgelsen er der blevet fokuseret på fem områder ift. tryghed / utryghed 

i Bispehaven:

•	 Den sociale kontekst (herunder beboersammensætning og socialt miljø)

•	 Tryghed / utryghed i Bispehaven (herunder nabolagsproblematikker)

•	 Kriminalitet i Bispehaven 

•	 Image og fortællinger om Bispehaven

•	 Fysiske rammer

det er væsentligt at understrege , at selvom de fem områder behandles enkeltvis 

i rapporten, skal de ses i sammenhæng med hinanden. I forundersøgelsen har 

der været et særligt fokus på de fysiske rammer, og derfor er resultater og viden 

omkring de fysiske rammer vægtet særligt tungt i indeværende rapport. 

på baggrund af de samlede resultater fra de 5 områder kan følgende opsumme-

res:

•	  en skæv beboersammensætning med negativ social slagside i form af en høj 

andel børn og unge, mange fattige familier, kulturel diversitet og en høj andel 

kriminalitetssigtede børn og unge har stor indflydelse på det sociale miljø. 

•	  Boligsociale og kommunale indsatser skaber og understøtter lokale tværgå-

ende, fællesskaber især blandt børn og unge, men der eksisterer også mange 

små lokale beboergrupper og fællesskaber, der er lukkede om sig selv og hie-

rarkiserede og kan virke ekskluderende. langt fra alle beboere føler sig som 

del af et fællesskab og Bispehaven kan således for nogle beboere og uden-

forstående fremstå som en isoleret ø eller en lukket landsby, med negative 

konsekvenser til følge ift. oplevelse og håndtering af utryghed og kriminalitet. 

•	  Børn og unge er dominerende brugere af fælles- og udearealer og får i høj 

grad lov til at sætte normer for brug af og adfærd i udearealerne. når de 

samles i grupper eller bandelignende grupperinger opfattes de af beboerne 

som den største kilde til utryghed og kan give anledning til generationskon-

flikter, især når grænser for hjem overskrides.

•	  26 % føler sig utrygge ved at færdes ude alene, når det er mørkt, hvilket er dob-

belt så mange som på landsplan. 46 % nævner mindst ét forhold som gør dem 

utrygge i Bispehaven og her peges der primært på unge, der samles i grupper, 

ungdomsbander, men også manglende belysning og indbrud. mange næv-

ner hærværk, affald og scooterkørsel som væsentlige problemer i Bispeha-

ven, hvilket er forhold som indirekte har betydning for den oplevede tryghed. 

•	  Beboere der har været udsat for kriminalitet er generelt mere utrygge og 25% 

af beboerne i tryghedsmålingen svarer, at de har været udsat for kriminalitet 

(dobbelt så mange som landsgennemsnittet) og heraf er 91 % af hændelserne 

begået i Bispehaven. det samlede antal for politianmeldelser ligger 2 gange 

over niveauet for aarhus i alt, og de mest udbredte kriminalitetstyper er tyverier 

(særligt af nummerplader), indbrud i kælderrum og lejligheder samt hærværk. 

•	  tillid blandt beboere, et stort netværk / kendskab til andre beboere og risici-re-

ducerende adfærd eller modus vivendi kan medvirke til at reducere utryghed. 

•	  et højt kriminalitetsniveau har ikke nødvendigvis betydning for beboernes 

oplevelse af tryghed / utryghed. kategorisering som udsat boligområde 

(ghetto), negative fortællinger og historier om Bispehaven beboere imellem 

og i medier skaber negativ forforståelse og forståelsesramme for Bispeha-

ven og et negativt image, der er svært at komme af med igen. der er dog 

ofte forskel på beboernes vurdering af boligområdet (indefra) og image 

(udefra) og førstehåndsindtryk er vigtigt ift. sidstnævnte (affald, hærværk 

og vedligehold).

resumé
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resumé

en stor del af utrygheden og kriminaliteten udspiller sig i de fysiske rammer, og 

derfor er det vigtigt at se på hvordan disse er indrettet hensigtsmæssigt / uhen-

sigtsmæssigt dels kriminalpræventivt og dels ift. at øge den oplevede tryghed. 

de fysiske rammer i Bispehaven er karakteriserede ved:

•	 få opholdssteder i udearealerne, der benyttes af beboerne. 

 ° legepladser benyttes af børn og børnefamilier

 °  opholdssteder til social sammenkomst og aktivitet benyttes af børn, 

unge og familier – her er der tale om ganske få centrale steder som 

ved trivselshuset og i yderområder af boligområdet (det nord-østlige 

hjørne og det syd-vestlige hjørne).

 °  rekreative opholdssteder benyttes af unge, studerende, enlige, hun-

deejere, familier og er typisk placeret udenfor Bispehaven i den grøn-

ne kile. 

 °  Beboerne efterlyser flere læ-steder, mere grøn beplantning og blom-

ster, flere borde / bænke, flere pladser med liv og aktivitet.

•	  niveauopdeling i bebyggelsen, der adskiller bilister og gående, men som 

også medfører:

 °  et u-niveau (underjordisk parkeringsniveau), der fremstår som utryg-

hedsskabende, og hvor der er mulighed for uset at begå kriminelle 

handlinger pga. manglende uformel overvågning fra beboere og for-

bipasserende.

 °  et parterre-niveau på bagsiden af blokkene, med dybe / overdækkede 

opgangsnicher (sluser), der anvendes som uformelle opholdssteder 

for unge i grupper/bander, hvilket skaber utryghed for beboerne i op-

gangen pga. overskridelse af hjemmets grænser, gener i form af larm, 

røg, uro, affald, urin samt utrygge møder med de unge i / udenfor op-

gangen. 

 °  mange kælderlokaler, der har forskellige formål og brugergrupper, 

men generelt fremstår som misvedligeholdte, forladte og utrygheds-

skabende pga. manglende information om lokalernes brugere og for-

mål. 

•	  stisystemer for gående, der er præget af problemer med hasarderet scoo-

ter-, knallert- og motorcykelkørsel. der er mange stier i området, der spreder 

trafikken i området fremfor at samle den med ringere mulighed for uformel 

overvågning og ikke bidrager nok til at skabe sammenhæng i området og 

sammenhæng udadtil til det omkringliggende lokalsamfund.

•	  Ind- og udgange, der er del af førstehåndsindtrykket af Bispehaven men 

ikke byder velkommen og fremstår som steder med manglende oversigt, 

renholdelse o.l. 

•	  et opdelt boligområde, der gennemskæres af rymarken og bindes sammen 

af en enkelt, smal bro, hvor kriminelle og utryghedsskabende handlinger kan 

forekomme pga. manglende belysning, plads og udformning. 

•	  manglende zonering af udearealer, så det fremstår utydeligt hvilke mulig-

heder (og begrænsninger) de forskellige udearealer tilbyder, ejerforhold, 

grænser og symbolske barrierer for hjem samt manglende skiltning og in-

formation omkring muligheder og faciliteter i udearealerne. 

•	  randområder, hvor der kan herske tvivl om ejer- og ansvarsforhold. her er 

det vigtigt at der laves klare samarbejdsaftaler ift. ansvars- og arbejdsopga-

vefordelinger. hvem renholder og hvor ofte? hvem beskærer beplantning 

og hvor ofte? hvem har ansvar for vedligeholdelse? hvem skal orienteres 

ved fejl og mangler? hvor lang tid må der gå før skader / mangler udbedres?
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tryghedsanbefalinger: strategier til tryghed
for at en tryghedsrenovering af et boligområde skal virke skal der tænkes og 

planlægges helhedsorienteret. Indsatsen skal ske i samarbejde med relevante 

interessenter, kommunen og naturligvis beboerne. 

en fysisk renovering kan aldrig stå alene, men skal bindes sammen af det bo-

ligsociale arbejde med beboerne og deres adfærd i udearealer samt opbygning 

af et stærkt lokalsamfund. den skal derfor bakkes op af en beboerinddragelses-

proces, forbedret netværksarbejde og kommunikation samt videreuddannelse 

og opkvalificering af driften. den skal bidrage til at skabe en sammenhængende 

og attraktiv bydel, hvilket også stiller krav til eksterne aktører særligt kommunen 

og de omkringliggende institutioner.

nedenstående anbefalinger til strategier for tryghed (i en redigeret forkortet 

form) beskriver en helhedsorienteret strategi, som har til formål at styrke og 

knytte den samlede fysiske og boligsociale indsats i Bispehaven endnu tættere 

sammen for sikre, at der arbejdes i en fælles retning med fælles målsætninger.

delFormål 1: reducere kriminaliTeT 
modernisering og sikring mod kriminalitet på u-niveau
Hvorfor: meget høj andel tyveri af nummerplader pga. af lav uformel kontrol, og 

mange ubenyttede og mørke rum opfordrer til hærværk, salg af euforiserende 

stoffer og opbevaring af hælervarer. u-niveau er samtidig det sted i Bispehaven 

flest beboere både i tryghedsmålingen samt fra kvalitative interviews angiver 

som mest utrygt.

Anbefaling: 
•	 der udarbejdes 3 konkrete løsningsmodeller for renovering af u-niveau. 

Forbedret indbrudssikring af kælderrum, opgange og lejligheder
Hvorfor: der kan dokumenteres relativt høje indbrudstatistikker i Bispehavens 

kælderrum og lejligheder, og beboere oplever ofte at deres opgange ”indtages“ 

af unge. 

Indbrud af forskellige karakter oplevelse af beboerne som den uigenkendelige 

krænkelse af privatsfæren og en bristet illusion om et ”trygt hjem“.

Anbefaling:
•	  opprioritering af udskiftning af resterende svage magnetlåse, så alle op-

gangsdøre er monteret med kraftigere låse. 

•	 øge ”privatiseringen“ af opgange og sluser.

indsatser mod nedbringelse af hærværk 
Hvorfor: meget højt antal registreret hærværk, som vurderes og opleves af bebo-

erne som et væsentligt problem. 

hærværk signalerer ligegyldighed og avler mere hærværk og anden normbry-

dende aktivitet samt bidrager negativt til det samlede image af Bispehaven, og 

indvirker derfor indirekte negativt på trygheden.

Anbefalinger: 
•	  udbedring af skader som følge af hærværk skal ske umiddelbart efter det 

er blevet opdaget.

•	  skabe flere ”beskyttende øjne“ i Bispehaven ved hjælp af bedre belysning 

og mindre spredning af (gående) trafik.

•	  giv beboerne mere ejerskab til fælles- og udearealer f.eks. ved øget grad af 

personalisering.

Forbedret belysning i hele området
Hvorfor: den manglende eller dårlige belysning (ukoordineret både placering- 

og volumenmæssigt) i Bispehaven giver muligheder for kriminelle handlinger i 

ly af mørket. 

Beboerne angiver både i tryghedsmålingen og i de kvalitative interviews mang-

lende belysning som utryghedsskabende. 

Anbefalinger:
•	  der udarbejdes en koordineret belysningsplan for hele området (herunder 

kommunale grænseområder).

kriminalpræventive udbedringer af sluser, broen over rymarken og ind- / ud-
gange
Hvorfor: manglende oversigtsforhold, belysning og uformel overvågning opfor-

drer til kriminel aktivitet på eller ved centrale steder i Bispehaven. 
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Anbefalinger:
•	  fjerne sluserne helt ved at flytte indgangspartiet helt frem til kælderlokaler-

nes facader og derved reducere offentlige / semioffentlige arealer. 

•	 modernisere broen over rymarken og sikre den mod stenkast o.l. 

•	  sikre at alle ind-  / udgange (også uofficielle) er renholdte og giver besøgen-

de tydelig oversigt.

delFormål 2: sikre og øge livsmuligheder
Forbedret sammenhæng med det omkringliggende lokalsamfund
Hvorfor: Bispehaven har tendens til at lukke sig om sig selv og isolere beboerne 

fra det omkringliggende samfund. 

dette er ikke hensigtsmæssigt hverken ift. beboernes livsmuligheder eller ift. at 

skabe tryghed for beboere, naboer og besøgende. 

Bispehaven skal være en naturlig del af lokalområdet hasle og ikke være et luk-

ket boligområde, som andre hasle-beboere ikke tør bevæge sig ind i og Bispeha-

ven-beboere frygter at bevæge sig ud ad. 

der skal skabes flere muligheder for at beboere i Bispehaven og naboer i det 

omkringliggende samfund møder hinanden.

Anbefalinger: 
•	 forbedring af adgangsveje og stier til omkringliggende faciliteter. 

•	 klokkerparken åbnes op mod Bispehaven. 

•	  gør parken ved ældreboligerne (nord for Bispehaven) til et attraktivt sam-

lingspunkt f.eks. som idræts- og aktivitetsområde.

inddragelse af beboerne ift. udformning af attraktive udearealer og arenaer 
for sunde aktiviteter i udearealer 
Hvorfor: for at skabe udearealer, der bruges af beboere og besøgende, hvor der 

er liv og større grad af uformel overvågning. 

Anbefalinger: 
•	  Brugerdreven innovation ifm. udarbejdelse af opholds- og aktivitetsområder 

i Bispehaven. 

•	  Beboerdrevne aktiviteter og mindre projekter / events med udgangspunkt i 

aktiviteter i udearealerne.

delFormål 3: skaBe rummelige FællesskaBer
Zonering af udearealer
Hvorfor: det er vigtigt at styrke følelsen af ejerskab til udearealerne blandt be-

boerne for at skabe mere brug af udearealer og dermed større grad af uformel 

overvågning, samt skabe tydelige symbolske grænser og barrierer for hjem /  

privat vs. offentligt rum.

Anbefalinger: 
•	 flytte grænserne for hjem og overskride ind / ude. 

•	  kælder- og aktivitetslokaler på p-niveau skal leve op til standard for vedli-

geholdelse, renholdelse og tydelig skiltning af bruger / ejerforhold som del 

af brugs- / lejeaftalen. 

nytænkning og renovering af stisystem med færre men centrale stier
Hvorfor: samling af trafikken igennem boligområdet på færre stier giver større 

mulighed for både formel og uformel overvågning samt giver mulighed for at 

skabe mere sammenhæng i boligområdet udadtil ift. det omkringliggende sam-

fund. 

 

Anbefalinger: 
•	  overvej implementering af det kriminalpræventive råds anbefalinger til 

bl.a. at samle fodgængere på få stier samt skabe bedre oversigt.

•	  etablering af få centrale ind- og udgange til Bispehaven (for gående og for 

bilister), hvor alle bydes velkomne og ved, at de er på vej ind i et boligom-

råde hvor beboerne bryder sig om, hvordan der ser ud og at alle føler sig 

velkomne. 

•	  der skabes bedre sammenhæng mellem boligområdets to dele (adskilt af 

rymarken). muligheden for etablering af endnu en bro over rymarken un-

dersøges (jf. det kriminalpræventive råds anbefalinger i bilag 2). 

en bred kampagne der skal forbedre affaldshåndtering
Hvorfor: affald smidt eller fejlplaceret i boligområdets fælles- og udearealer bi-

drager til at skabe et dårligt indtryk og image af boligområdet for både beboere 

og gæster og kan give problemer med skadedyr som rotter. 

Indirekte er affald med til at skabe større utryghed, da tegn på misvedligeholdel-

resumé
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se og ligegyldighed opfordrer til ligegyldighed, hærværk og kriminalitet og ikke 

skaber større lyst til ophold i udearealer.

Anbefalinger: 
•	 udskiftning af skraldespande til en type, der er mere funktionelle. 

•	  Brug af nudging ift. at få beboere til at bruge affaldsspande. f.eks. gøre det 

sjovt for børn at smide affald i affaldsspande på legepladsen e.l.

•	 Information omkring affaldshåndtering vha. alternativer metoder. 

•	  oprettelse af centrale affaldssorteringspladser, hvor beboerne kan komme 

af med alle typer affald.

•	  opsætning af hundestationer med poser til fri afbenyttelse til opsamling af 

hundelort samt hundeaffaldsspand

information og guiding i boligområdet for at forbedre beboere og gæsters 
mulighed for at bruge udearealer og faciliteter i området. 
Hvorfor: det skal være så let som muligt at finde de opholds- og aktivitetssteder 

man søger. en større brug af og flere beboere / mennesker ude i udearealer ska-

ber mere liv og uformel overvågning i området, hvilket bidrager til at nedbringe 

muligheden for at kriminelle og / eller utrygge hændelser kan finde sted. 

Anbefalinger: 
•	  ved centrale ind- og udgange (jf. renovering af stisystemer) opsættes vel-

komstskilte med oversigtskort over Bispehaven, hvor muligheder / faciliteter 

i området og det umiddelbare lokalområde er indplaceret.

•	  skiltning omkring brug af udearealer gerne med billede / piktogram, så det 

fremstår tydeligt for alle at her f.eks. er en sti for gående, legeområde for 

børn, affaldsstation osv. 

•	  skilte eller oplevelsesstier, der gør beboere / gæster opmærksomme på faci-

litere og muligheder i udearealerne og leder dem på rette vej. 

undersTøTTende indsaTser 
opkvalificering / videreuddannelse af driften
Hvorfor: I forbindelse med tryghedsrenoveringen anbefales det at driften vide-

reuddannes til at have større fokus på boligområdets tilstand ud fra kriminalpræ-

ventive og tryghedsmæssige perspektiver. 

udbedring af skader som hærværk og indbrud, anmeldelse af hærværk og ind-

brud o.l. hører også blandt nogle af varmemestrenes opgaver, og det er derfor 

vigtigt, at de er klædt på til at forstå vigtigheden af opgaverne og være i stand 

til at udføre dem.

Anbefalinger:
•	 opdatering af arbejdsbeskrivelser og forventningsafstemning.

•	 udvikling af driften som medarbejdergruppe.

Beboerinddragelse 
Hvorfor: Beboerinddragelse er afgørende for at tryghedsrenoveringen får den 

ønskede effekt. Inddragelse af beboerne sikrer bl.a. ejerskab blandt beboere og 

øger opmærksomhed på, hvad man selv kan gøre for at forbedre trygheden, og 

er derfor en underliggende proces i hele projektforløbet. 

Anbefalinger:
•	 opgangsambassadør / beboerguider.

•	 Beboerarbejdsgruppe – et forum for engagerede beboere.

Tværgående samarbejder 
Hvorfor: for at muliggøre en helhedsorienteret tryghedsrenovering er det nød-

vendigt, at andre aktører udover boligselskabet deltager, da det kræver samar-

bejde på tværs af organisationer. at skabe sammenhænge til det omkringlig-

gende samfund er ikke en opgave som boligselskabet kan varetage alene, men 

kræver deltagelse fra en lang række aktører og interessenter i lokalområdet. det 

er derfor nødvendigt at skabe brede, tværgående netværk og beslutningsdygti-

ge samarbejdskonstellationer, der kan understøtte en tryghedsrenovering. 

Anbefalinger:
•	 øge netværksarbejdet og styrke arbejdet med et beredskab.

•	 forbedre håndtering af beboerklager i forbindelse med utryghed.

•	 styrke samarbejdet ift. udvikling af lokalområdet / bydelsudvikling.

resumé
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2.  derudover er der udarbejdet en erfaringsopsamling på beboerinddragelse i Bispehaven på baggrund af vores erfaringer med et beboerdrevet legepladsprojekt samt 
opstart af en beboerarbejdsgruppe. erfaringerne er samlet i bilag 4 og retter sig mod de næste faser af tryghedsprojektet, hvor beboerinddragelse i endnu højere 
grad vil spille en rolle.

tryghedsprojektet i Bispehaven sætter trygheden i fokus. for at gøre dette er 

der igangsat en omfattende forundersøgelse af det sociale miljø og de fysiske 

rammer, der omfatter forskellige former for kvantitative og kvalitative trygheds-

undersøgelser samt kriminalpræventive gennemgange i området. 

undersøgelsen skal bruges til at tegne et samlet billede af trygheden og krimi-

naliteten i Bispehaven for, at kunne komme med anbefalinger til konkrete foran-

staltninger eller yderligere undersøgelser.

projektet er delt op i flere faser som peger hen imod tilvejebringelse af en tryg-

hedsrenovering. fra starten blev det besluttet, at for at kunne drøfte de konkre-

te renoveringsforslag og tryghedsfremmende initiativer med beboerne, var det 

afgørende at få gennemført en forundersøgelse af trygheden og kriminalitet i 

Bispehaven. forundersøgelsens primære fokus har været på, hvordan tryghe-

den opleves i fælles- / udearealerne med henblik på inputs og anbefalinger til en 

tryghedsrenovering. 

renoveringen af udearealerne er imidlertid kun én delstrategi ud af en større 

helhedsorienteret strategi, der ønsker at øge trygheden, og gøre Bispehaven til 

et mere attraktivt boligområde.

strategierne hertil er mange og det, at skabe en positiv forandring i Bispehaven 

drejer sig foruden en renovering af udearealerne også om beboerinddragelse, 

tværgående samarbejde og opkvalificering af driften. 

denne rapport, du sidder med nu, behandler beboernes oplevelse af tryghed, det 

sociale miljø i Bispehaven, kriminaliteten og normbrydende adfærd, de fysiske 

rammer i Bispehaven samt perceptioner og fortællinger omkring Bispehaven2. 

rapporten henvender sig først og fremmest til:

•	  aktører der skal være involverede i de næste faser af tryghedsrenoveringen 

i Bispehaven.

•	 fagfolk og interessenter med særlig interesse for boligområdet Bispehaven.

•	  fagfolk og andre med særlig interesse for kriminalpræventiv og trygheds-

skabende renovering af fysiske rammer i udsatte boligområder. 
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3.  for yderligere beskrivelse af tryghedsprojektet henvises til den oprindelige projektbeskrivelse ”kriminalpræventiv renovering“ pr. 7. marts 2012. projektbeskrivelsen kan 
rekvireres hos østjysk Bolig. der tages forbehold for, at projektet har ændret indhold og karakter siden projektbeskrivelsen blev udarbejdet. 

4. at de udsatte boligområder udvikler sig til attraktive bydele med alsidig beboersammensætning og tryghed og trivsel for alle. 

Formål med tryghedsprojektet 
Tryghedsprojektet i Bispehaven udspringer af et ønske om at sætte en stopper 
for kriminaliteten og mindske utrygheden. Det er ikke et nyt ønske hverken fra 
Østjysk Bolig eller fra afdelingsbestyrelsen i Bispehaven. Tværtimod har der 
altid været et stort engagement og fokus for at skabe de bedste rammer bl.a. 
med den boligsociale indsats i Bispehaven, hvor indsatsen i høj grad har haft et 
kriminalpræventivt og tryghedsskabende sigte. Selvom der har været fremgang 
at spore inden for de senere år, har man kunnet konstatere, at der eksisterer 
vedvarende problemer og udfordringer i Bispehaven. Blandt andet derfor, er 
Bispehaven stadig at finde på regeringens liste over særligt udsatte boligom-
råder.

med tryghedsprojektet er det østjysk Boligs målsætning, at bidrage til en hel-

hedsorienteret tilgang til de boligsociale udfordringer i Bispehaven, således at 

Bispehaven kan blive et mere trygt og attraktivt boligområde for alle. hvor det 

boligsociale har deres fokus primært på forebyggelse, og social ”opdragelse“ 

gennem sociale aktiviteter, har fokus i tryghedsprojektets forundersøgelse væ-

ret på de fysiske omgivelser med henblik på at indrette Bispehaven på en sådan 

måde, at kriminaliteten reduceres og trygheden øges3.

visionen 
tryghedsprojektet støtter op om den vision, som er beskrevet i den boligsociale 

helhedsplan for 2013-2016:

”Bispehaven skal være et trygt og attraktivt boligområde“

visionen lægger sig dermed op af aarhus kommunes vision for de udsatte bolig-

områder4. vi fortolker denne vision i tre mål for Bispehaven. 

1.  Reducere kriminalitet: tryghedsprojektet skal medvirke til reduktion af krimi-

nalitet i Bispehaven. ved at reducere kriminaliteten i Bispehaven vil boligom-

rådet i højere grad opleves som et trygt og attraktivt sted at bo og færdes.

2.  Sikre og øge livsmuligheder for beboerne: ved at inddrage beboere i bebo-

erdemokratiske processer omkring indretning og brug af de fælles udearea-

ler, så deres demokratiforståelse styrkes samt ved at støtte dem i at udnytte 

de muligheder udefaciliteter giver for et sundt og aktivt udeliv både i bolig-

området og i det omkringliggende lokalområde. 

3.  Skabe rummelige fællesskaber: alle beboere, ansatte, besøgende og naboer 

til Bispehaven skal have oplevelsen at føle sig trygge ved at bo og færdes i 

Bispehaven. tryghedsprojektet skal supplere det boligsociale arbejde ved at 

skabe arenaer i udearealerne, hvor beboere kan mødes om fælles interesser 

og aktiviteter på trods af og på tværs af forskelligheder.

for at dokumentere effekten af tryghedsprojektet gennemføres en evaluering af 

tryghedsprojektet bl.a. på baggrund af udvalgte indikatorer fra det Boligsocia-

le monitoreringssystem i aarhus (herefter Bosocdata) samt tryghedsmålingen 

blandt beboerne (jf. afsnit ”evaluering“ s. 112).

målgruppen for projektet
den primære målgruppe for tryghedsprojektet er beboerne i Bispehaven. det er 

beboernes egne perspektiver på trygheden i Bispehaven, som har vægtet mest i 

datamaterialet, således at renoveringen kan bidrage til mindre kriminalitet, flere 

livsmuligheder og rummelige fællesskaber, som tilsammen skal føre til, at Bispe-

haven opleves som et trygt boligområde at bo og færdes i. 

det betyder dog ikke, at fokus alene har været på beboerne i Bispehaven. en del 

af visionen er, at Bispehaven skal være så attraktiv at ressourcestærke beboere 

både ønsker, at blive boende og flytte til Bispehaven. I forbindelse med forun-

dersøgelsen har eksperter, interessenter og naboer været en vigtig kilde til infor-

mation om, hvordan Bispehaven kan indrettes, så det fremstår trygt og attraktivt. 

tryghedsprojektets faser
det har været en underliggende præmis med tryghedsprojektet at det skulle ud-

mønter sig i en helhedsorienteret tryghedsrenovering af Bispehaven. hele pro-

jektet består jf. figur 1 af 7 overordnede delfaser5. 

denne rapport samler resultaterne fra den gennemførte forundersøgelsen. der-

udover har vi i bilag 4 samlet de erfaringer vi har gjort os med beboerinddragelse 

i forbindelse med et legepladsprojekt samt opstart af en beboerarbejdsgruppe.

5. for en nærmere beskrivelse af de 7 delfaser henvises til projektbeskrivelsen. 
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formålet med forundersøgelsen har været at undersøge, hvordan utrygheden 

kommer til udtryk i Bispehaven med særlig fokus på udearealerne. med denne 

rapport tegnes et billede af tryghedssituationen i Bispehaven dvs. karakteren og 

omfanget af udfordringerne og problemstillingerne, som kan medvirke til at det 

kan opleves som utrygt at bo og færdes i Bispehaven. I rapporten fremgår også 

konkrete anbefalinger (jf. ”strategier til tryghed“ s. 102).

figur 1: faser i tryghedsprojektet

Baggrund For projekTeT
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hvad skal man forstå ved tryghed, og hvilket undersøgelsesdesign og frem-

gangsmåde har været anvendt til at tilvejebringe viden om oplevelser af tryghed 

og utryghed i Bispehaven? 

umiddelbart lyder det jo meget simpelt, men hvis man forsøger at tænker lidt 

over begrebet tryghed går det op for én, at dette begreb kan forstås på mange 

måder afhængigt af perspektivet (f.eks. økonomisk tryghed, social tryghed, tryg-

hed ift. kriminalitet)

I dette afsnit vil vi derfor kort beskrive, hvordan tryghed i denne rapport skal 

forstås. der er skrevet mange akademiske værker om tryghed og gennemført 

mange forskellige studier, som forsøger at undersøge, analysere og forklare hvad 

tryghed / utryghed er. formålet med dette afsnit er ikke at bidrage til denne dis-

kussion, men er alene til for, at sætte den kontekst og ramme undersøgelsen taler 

ind i.

denne rapport tager udgangspunkt i det, som man ofte kalder tryghed ift. krimi-

nalitet (eller på engelsk det mere mundrette fear of crime). en anden afgræns-

ning i denne forundersøgelse er, hvor denne utrygheden finder sted. I forunder-

søgelsen har vi ikke beskæftiget os med beboernes oplevede utryghed i deres 

lejligheder, men først og fremmest haft fokus på ude- og fællesarealerne.

langt de fleste beboere er heldigvis trygge inden for deres egne fire vægge, og 

for de få, hvor det måske ikke forholde sig sådan, er det en opgave, som er svær 

at varetage inden for de rammer boligselskabet opererer inden for. derudover 

udspringer tryghedsprojektet ud fra en idé om at undersøge behovet og anbe-

falinger ift. en kriminalpræventiv renovering af udearealerne, hvilket har ført til et 

naturligt fokus på oplevelser af tryghed og utryghed i ude- og fællesarealerne.
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Hvad er tryghed?
Tryghed er et vidt begreb, der både inden for forskning, politik og praktiske 
tryghedsindsatser kædes sammen med et væld af fænomener. 
Tryghed benyttes gerne som det positive begreb, der kan anvendes, når man 
taler om minimering af en eller anden form for risiko. Det kan f.eks. være øko-
nomisk tryghed, social tryghed (f.eks. som resultat af et velfærdssamfund) eller 
det vi kan kalde tryghed ift. kriminalitet (CFBU, 2012).

denne rapport ønsker at undersøge tryghed, som tryghed ift. kriminalitet eller på 

engelsk fear of crime. denne afgræsning hjælper os til, at holde fokus på, hvad 

der er undersøgelsens genstandsfelt, så det er muligt at komme med anbefalin-

ger til at øge denne form for tryghed.

”Begrebet tryghed minder om et begreb som sundhed. Det er den 
slags begreber, det kan være nemmere at erfare og tale om, når vi 
beskæftiger os med dets fravær. Vi går ikke dagligt og fornøjes over 
vores højre albues virke, men straks albuen ikke er eller gør som for-
ventet, rettes vores opmærksomhed uafladeligt på dens eksistens. På 
mange måder synes tryghed således også fortrinsvis at dukke op som 
erfaring og samtaleemne i forbindelse med fravær af tryghed. Det vil 
sige, når vi føler os utrygge.“

– Den Trygge Kommune, 2010

selvom vi har fået indsnævret vores opfattelse af tryghed, illustrerer uddraget 

fra den trygge kommunes publikation ”tegn på tryghed“, at tryghed er noget 

som opleves og erfares, som kan være svært at sætte præcise ord på. trygheden 

er en oplevet og subjektiv fornemmelse, og for at øge trygheden er det således 

nødvendigt, at inddrage dem, som man gerne vil øge trygheden for.

hvordan undersøges Tryghed?
den trygge kommune har udviklet tryghedstrekanten (se illustration neden for), 

der beskriver tryghed, som noget der opstår eller skabes i et samspil mellem 

menneskers opfattelser og følelser (det mentale), menneskers gøren og laden 

(det sociale) og steders indretning (det fysiske).

figur 2: tryghedstrekanten

Kilde: Den Trygge Kommune 2010 

tryghedstrekanten er en udmærket forståelsesramme, når man vil undersøge 

fænomenet tryghed. 

desværre er den mindre velegnet som et konkret undersøgelsesdesign, da man 

nemt kan forfalde til en abstrakt og kompleks tilgang, hvor trygheden opstår og 

er afhængig af alle mulige faktorer og variabler.

center for Boligsocial udvikling har, på baggrund af den eksisterende forsk-

ningslitteratur, udpeget nogle specifikke faktorer, som de mener, øver indflydelse 

på den individuelle oplevede tryghed og / eller på den samlede tryghed for be-

boerne i et boligområde (cfBu, 2012). figur 2 viser den teoretiske sammenhæng 

mellem tryghedsfaktorerne.
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figur 3: sammenhængene mellem de fire tryghedsfaktorer 

Kilde: CFBU 2012

figuren hjælper os til at forstå, hvorfor vi ikke kan nøjes med at se på én tryg-

hedsfaktor (nærliggende i vores sammenhæng f.eks. kun at interessere os for de 

fysiske rammer) for at blive klogere på den oplevede tryghed i Bispehaven. 

det er nødvendigt at se på den samlede kontekst og sammenhæng, for at få et 

retmæssigt billede af trygheden.

I modsætning til cfBu´s model er det ikke forundersøgelsens formål at forsø-

ge at forklare trygheden eller bidrage med årsagssammenhænge, men det kan 

være nødvendigt at beskrive sammenhængen med den sociale ramme, hvori kri-

minaliteten eller utrygge oplevelser opstår.

en beskrivelse af beboersammensætningen, det sociale miljø samt nabolags-

problematikker og kriminalitet er derfor en forudsætning for at forstå, hvordan 

utrygheden / trygheden kommer til udtryk i Bispehavens ude- og fællesarealer. 

udover cfBu’s model sætter vi også tryghed ind i en teoretisk forståelsesramme 

af hjem og hjemlighed. hjem er der, hvor vi føler os trygge. det er her fra vores 

verden går og vores hverdag starter og slutter. vores hjem er det sted, hvor vi 

kan slappe af, være os selv, være sammen med andre eller være fri for andre. at 

bo kommer imidlertid ikke af sig selv, men er også noget man gør. man gør ’hjem’ 

ved at indrette sig, afgrænse sig, man domesticerer og tilpasser og sætter sig 

sine tegn (højer og vacher 2009).

det hjemlige associeres med det hyggelige, men når det hjemlige i stedet bli-

ver til det uhyggelige, mister vi en grundlæggende sikkerhedsfølelse som ingen 

mennesker kan trives i eller føle sig trygge i. overskridelser af hjemmets grænser, 

f.eks. i forbindelse med indbrud eller når nogle beboere ’misbruger’ semioffentli-

ge fællesområder som opgange og sluser (jf. s. 80) og derved overskrider andre 

beboeres normer og grænser for hjem, skaber utryghed. 

kultursociologen Ida Wentzel Winther taler om at ”hjemme“ som et verbum. 

hjem er ikke kun begrænset til at være i vores bolig, men vi kan gøre os det 

hjemme mange andre steder f.eks. i et fælleshus, en institution eller i uderum. når 

vi hjemmer andre steder end i vores bolig, så sker det f.eks. ved at tage skoene 

af, pakke vores ting ud eller afsætter vores egne tegn og udsmykninger. denne 

forståelse af hjem anvender vi senere i rapporten i forbindelse med at forstå de 

unges brug af udearealer (jf. s. 39)

vi har alle brug for et trygt hjem, hvor vi kan hvile, restituere og være os selv. at 

gøre Bispehaven til et hjem for alle beboere er derfor også et delmål, når visionen 

er at skabe tryghed for alle beboere. 
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I udarbejdelsen af denne rapport har vi haft gavn af alle de tre ovennævnte per-

spektiver på tryghed og utryghed, og brugt dem på forskellig vis. I forhold til 

vores undersøgelsesdesign og tilvejebringelse af data, har vi i særlig grad ladet 

os inspirere af cfBu´s udpegede tryghedsfaktorer og forsøgt at operationalise-

re disse, for at give et så nuanceret og fyldigt billede som muligt af situationen i 

Bispehaven ud fra et kriminalpræventivt og tryghedsmæssigt perspektiv.

Tryghed i udearealer
forundersøgelsen skal bidrage med viden omkring oplevelser af tryghed og 

utryghed blandt beboerne i Bispehaven, men det er de oplevelser som udspiller 

sig i den særlige arena, som vi kalder ude- og fællesarealer i Bispehaven, der er 

det centrale for undersøgelsen. et fokus på tryghed i udearealerne fører ofte til, 

at man alene tænker i kriminalprævention og den situationelle tilgang til krimi-

nalprævention. dette aspekt vil også veje tungt i vores tilgang i forundersøgel-

sen, således at vi med en renovering kan minimere risikoen for, at en kriminel 

handling kan finde sted. 

faktisk forekommet kriminalitet kan have enorm betydning for trygheden for 

den enkelte det går ud over, og snak og dårligt image på baggrund af høje krimi-

nalitetsstatistikker kan også føre til en generelt lavere oplevet tryghed (jf. figur 

3). 

I et alment boligområde, hvor beboerne hæfter solidarisk ift. kriminalitet og an-

den normbrydende adfærd (f.eks. hærværk, oprydning af affald mv.), kan høje 

kriminalitetstal desuden have indirekte indvirkning på beboernes hverdagsliv. I 

undersøgelsen har der derfor også været et eksplicit fokus på, hvordan det er 

muligt at reducere kriminaliteten i boligområdet, uanset at den faktiske forekom-

ne kriminalitet ikke påviselig har indvirkning på trygheden for den enkelte bebo-

er. 

med denne rapport vil vi slå et slag for at tænke i en helhedsorienteret kriminal-

præventiv tryghedsrenovering og ikke blot kriminalprævention. det er vigtigt at 

tilvejebringe kriminalpræventive anbefalinger og foranstaltninger, som kan være 

med til at fratage gerningsmanden en situation, til at begå kriminalitet, men det 

er samtidig lige så vigtigt, at en sådan renovering også søger at reducere utryg-

hed for beboerne. trygge beboere skaber trygge boligområder.
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hvad har betydning for oplevelsen af tryghed i Bispehaven? hvilke konkrete op-

levelser er det beboerne har i boligområdet? hvordan kommer utryghed til ud-

tryk i udearealerne? og kan en særlig indretning af udearealerne være med til at 

understøtte, at det opleves mere trygt og sikkert at bo og færdes i Bispehaven? 

dette er nogle af de spørgsmål som forundersøgelsen har haft til formål at be-

svare. på baggrund af de førnævnte rapporter fra cfBu og den trygge kommu-

nen har vi her fokus på 5 områder, som vi mener er væsentlige: 

•	 Den sociale kontekst (herunder beboersammensætning og socialt miljø)

•	 Tryghed / utryghed i Bispehaven (herunder nabolagsproblematikker)

•	 Kriminalitet i Bispehaven 

•	 Image og fortællinger om Bispehaven

•	 Fysiske rammer (eget kapitel)

det er væsentligt at understrege at de 5 områder, der behandles enkeltvis i de 

efterfølgende afsnit, skal ses i sammenhæng med de øvrige. afsnittet ”fysiske 

rammer“ hører også med til forundersøgelsen, men har sit eget kapitel da, de 

fysiske rammer er i fokus og vægtes tungt i indeværende rapport.

på baggrund af de samlede resultater fra de 5 områder gives der anbefalinger ift. 

strategier til tryghed.
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den sociale kontekst
For at forstå det sociale liv i Bispehaven og sætte eventuelle nabolagsproble-
matikker ind i en kontekst er det nødvendigt med en kort beskrivelse af bebo-
ersammensætningen, det sociale arbejde der allerede pågår i Bispehaven og 
elementer ved det sociale miljø. På baggrund af BoSocData, interviews med 
fagpersoner, der arbejder professionelt med beboere i Bispehaven, boligselska-
bets driftspersonale og beboere samt observationer i området, vil vi i en kort 
analyse belyse nogle af de forhold, vi finder relevante for at forstå den sociale 
kontekst. 

Vi trækker her nogle emner frem, som vi på baggrund af data og andre under-
søgelser finder væsentlige for at forstå, hvad der bidrager til at skabe tryghed 
og utryghed i Bispehaven.

BeBoersammensæTningen
en skæv beboersammensætning kan have en negativ indvirkning på det socia-

le miljø og forøge risikoen for nabolagsproblematikker herunder kriminalitet, 

hvilket kan være med til at underminere trygheden i et boligområde. dette er 

underbygget af sBI, som i en evalueringsrapport konkluderer, at beboerne er 

mest trygge i områder med lav andel utilpassede børn og unge, lav fraflytning, få 

konflikter mellem beboerne, et godt omdømme og en høj andel af par i arbejde 

(dkr et. al , 2003).

figur 4 viser, at der på tre centrale socio-økonomiske parametre er en klar over-

repræsentation i Bispehaven af såkaldte ressourcesvage beboere i forhold til så-

vel den almene sektor i aarhus som for aarhus i alt.

 

figur 4: ressourcesvage beboere i Bispehaven

Kilde: BoSocData, 12 måneders status ultimo december 2012

I Bispehaven får 43 % af børnene en økonomisk friplads i daginstitution / sfo. 

dette indikerer, at der er mange af Bispehavens børn, der vokser op i lavind-

komstfamilier, hvor mulighederne er færre og mindre end i en gennemsnitsfami-

lie i danmark. 

samtidig står 45 % af de voksne uden for arbejdsmarkedet, og mange af de voks-

ne i Bispehaven lever desuden på en helbredsbetinget overførelsesindkomst, 

hvilket gør dem til en særlig udsat gruppe.

Forundersøgelsen



27

figur 5: fordeling af beboere i aldersgrupper

Kilde: BoSocData, 12 måneders status ultimo december 2012

som i mange andre udsatte boligområder er Bispehaven således karakteriseret 

ved at huse mange såkaldte ressourcesvage beboere, hvilket kan være hindrende 

for et stærkt civilsamfund og svækkende for modstandskraften over for norm-

brydende adfærd.

figur 5 viser, at en anden tendens i Bispehaven er en overrepræsentation af børn 

og unge set i forhold til aarhus i alt, da 32 % af Bispehavens 2298 beboere er 

under 18 år. 

denne overrepræsentation kan være en belastning for de voksne beboere i bo-

ligområde, men også for barnet / den unge, som ikke har tilstrækkelig voksen-

kontakt i dagligdagen. 

en stor andel af børn og unge kan derudover være katalysator for generations-

konflikter, hvor voksne beboere oplever unge, der samles, som utryghedsska-

bende. 

figur 6 viser mere indgående karakteren af børn og unge belastningen i Bispe-

haven. på samtlige af de fire indikatorer, som kan siges at beskrive børn og unge 

med utilpasset adfærd, ligger Bispehaven markant højere end aarhus i alt.

figur 6: utilpassede børn og unge

Kilde: BoSocData, 12 måneders status ultimo december 2012

Forundersøgelsen
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figur 7 ser nærmere på kriminalitetssigtede unge i Bispehaven, hvor man igen-

nem længere tid har kunne spore en positiv fremgang. 

desværre synes en ny tendens siden 1. kvartal 2012 at finde sted, med en stigning 

i andelen af kriminalitetssigtede. statikken siger ikke nødvendigvis noget om kri-

minaliteten i Bispehaven, men alene i hvor høj en grad børn og unge i Bispehaven 

er kriminalitetsbelastet.

figur 7: udviklingen ift. kriminalitetssigtede unge i Bispehaven

Kilde: BoSocData

Beboersammensætningen i Bispehaven er også kendetegnet af en meget stor 

etnisk diversitet og blandt beboerne i Bispehaven er over 60 forskellige lande 

repræsenterede.

dette gør Bispehaven til et område med stor kulturel mangfoldighed, men det 

betyder også, at den boligsociale indsats er vigtig i forhold til at skabe en fælles 

beboerkultur i Bispehaven.

figur 8: etniske beboergrupper

Kilde: BoSocData, 12 måneders status ultimo december 2012

figur 8 viser, at selvom der eksisterer mange forskellige etniske beboergrupper, 

er disse koncentreret på nogle bestemte lande. Beboere med dansk baggrund er 

den største gruppe i Bispehaven med 690 beboere. omtrent halvt så mange er 

irakere og herefter følger somaliere og libanesere med over 200 beboere hver. 

herudover bor der mellem 100-200 afghanere, vietnamesere samt iranere. disse 

forskellige beboergrupper agerer forskelligt i boligområdet, men der er en ten-

dens til, at nogle grupper er meget lukkede om sig selv, deres egne aktiviteter 

og netværk.

Forundersøgelsen
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socialt hierarki blandt beboergrupper 
Blandt både professionelle og beboere er det udbredt at inddele beboerne 

i forskellige beboergrupper. de mest omtalte beboergrupper er danskerne, 

araberne (irakere, libanesere, palæstinensere), afghanere, somalierne, kur-

derne og vietnameserne. 

de forskellige grupper er defineret ud fra etnicitet/nationalitet/kultur, som 

vigtigste fællesnævner og ordnes ofte hierarkisk med danskerne og araber-

ne øverst i det sociale hierarki og kurdere og somaliere nederest. vietname-

serne står helt udenfor og rangordnes derfor ikke.

disse grupperinger afspejles også i beboernes egne fællesskaber, hvor en 

del af de lokale foreninger er defineret ud fra etnisk eller nationalt tilhørs-

forhold: 

•	 arabisk–dansk forening

•	 afghansk forening

•	 arabisk mandeklub

•	 somalisk kvindeforening

•	 kurdisk forening

der er ofte sammenfald mellem fællesskaber og grupper og rent analytisk 

giver det mening at skelne mellem grupper og kategorier: hvor grupper an-

ser sig selv for en gruppe og agerer i fællesskab som en gruppe, er kate-

gorier en udefrakommende betegnelse, som de kategoriserede ikke nød-

vendigvis selv tager på sig. Beboergrupper dækker i daglige tale over både 

grupper og kategorier, og i indeværende rapport bruger vi begrebet lige så. 

her fremhæves den analytiske forskel for at pointere, at nogle beboergrup-

per agerer som en samlet gruppe for at opnå fordele og rettigheder, og 

dermed øver indflydelse på det sociale miljø, mens andre beboergrupper 

(kategorier) ikke agerer sammen eller ingen indflydelse har. 

eksempelvis beskrives ’araberne’ (beboere med palæstinensisk, libanesisk 

og irakisk baggrund) som en stærk gruppe (agerer som gruppe), der place-

res i toppen af det sociale hierarki. 

dette kan bl.a. ses i gruppens brug af områdets faciliteter og muligheder 

(beboerhuset og aktivitetslokaler), og den indflydelse de har som aktive 

brugere ift. hvilke faciliteter/aktiviteter og muligheder, der skal udbydes og 

er behov for. de beboergrupper (kategorier), der ikke agerer som en grup-

pe, har ikke samme mulighed for at få indflydelse på brug af faciliteter og / 

eller aktiviteter.
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den sociale indsaTs i Bispehaven
siden 1980’erne har der været en målrettet social indsats rettet mod beboere i 

Bispehaven. skiftende tider har bragt forskellige beboergrupper til Bispehaven, 

men kendetegnende er, at det i høj grad har været såkaldte ressourcesvage be-

boere: fra fattige og socialt udsatte etniske danske familier fra bykvarter i indre 

by over indvandrere og flygtninge fra Irak, libanon og somalia i 1990’erne og 

afghanere i 2000’erne. udover den kommunale indsats målrettet socialt udsatte 

familier og udsatte børn og unge, har der i Bispehaven pågået boligsocialt arbej-

de siden 1995. 

det boligsociale arbejde har haft skiftende fokus, men altid været rettet mod at 

skabe bedre trivsel blandt beboerne i boligområdet ved at inddrage og arbejde 

med beboerne og deres adfærd. det boligsociale arbejde, er med udgangspunkt 

i beboerhuset trivselshuset, primus motor for sociale arrangementer og aktivi-

teter for beboere og er omdrejningspunktet for store dele af det sociale liv og 

fællesskab i Bispehaven. trivselshuset udgør et centralt aktivitetscenter og so-

cialt pejlemærke i bebyggelsen og er et af de få steder, der kan samle folk, men 

det er også et sted, som nogle beboergrupper føler større ejerskab til end andre. 

visionen for den boligsociale helhedsplan er som for tryghedsprojektet at Bi-

spehaven skal være et trygt og attraktivt boligområde, og arbejdet der pågår i 

boligsocialt regi indgår som del af en overordnet helhedsorienteret strategi for 

at skabe mere tryghed i Bispehaven generelt, som også tryghedsprojektet og 

tryghedsrenoveringen er del af.

aarhus kommune har fokus på at forbedre trygheden i Bispehaven og at udvikle 

lokalsamfundet. hotspotcentret, der arbejder med indsatser i udsatte boligom-

råder i aarhus, har således flere indsatser, der dels indgår som del af det bo-

ligsociale arbejde (Beredskab, unge4unge, ptsd- og konflikthåndteringskurser) 

og dels pågår sideløbende (gadeplan og hotspot erhverv – lommepengeprojek-

tet). derudover har Børn og unge også flere indsatser som lektiecafé6, opsøgen-

de gademedarbejdere, Byggelegeplads og ungdomsklub. 

sidstnævnte har i gennem flere år haft svære arbejdsbetingelser og en længere 

periodes vanskeligheder kulminerede i februar 2012, hvor klubbens lokaler blev 

nedlagt. ungdomsklubben har siden haft skiftende ledelse og deler i skrivende 

stund lokaler med trivselshuset, hvor man øver sig i at samarbejde på tværs af 

organisationer. en ny ungdomsklub er under opførelse i det syd-vestlige hjørne 

af Bispehaven og forventes færdig i efteråret 2013.

dette betyder, at situationen på børn og unge området i Bispehaven har været /  

er ustabil og i lidt af et limbo, med det resultat at mange børn og unge mangler 

et fast holdepunkt og opholdssted7.

FællesskaBer og neTværk 
netværk og fællesskaber skaber en intern dynamik blandt forskellige beboer-

grupper i Bispehaven og bidrager til organisering af det sociale liv i boligområ-

det. 

hvor robust eller modstandskraftigt er et lokalsamfund, når der opstår krisesitu-

ationer? hvilke netværk eller beredskab kan aktiveres? hvilke lokale ressourcer 

er til rådighed? rykker beboerne sammen og søger at finde fælles løsninger eller 

passer enhver sig selv?

den Boligsociale helhedsplan 2013-16
den boligsociale helhedsplan for 2013-16 består af 5 indsatsområder: 

•	  Børn, unge og familier: Indsatser overfor børn og unge som pigeklub 

og rollemodels projekter

•	  uddannelse, beskæftigelse og erhverv: Indsatser rettet mod arbejds-

søgende beboere, der skal bidrage til at løfte børn/unge og voksne 

uddannelses- og kompetencemæssigt

•	  Beboernetværk, inddragelse og demokrati: Indsatser der skal bidra-

ge til at opbygge lokalsamfundet som konflikthåndteringskurser og 

beredskab

•	  udsatte grupper: Indsatser der skal skabe arenaer, hvor forskellige 

beboere kan mødes på tværs af forskelle og hvor udsatte beboere 

inkluderes.

•	  Image og kommunikation: Indsats der skal forbedre image og kom-

munikation både indadtil ift. beboere og udadtil ift. det omkringlig-

gende samfund.

6.  lektiecafé er også en indsats under den Boligsociale helhedsplan og et samarbejde mellem 4 forskellige parter: det boligsociale arbejde, red Barnet ungdom, 
vIadem (frivillige socialrådgiver studerende) og fu-område viborgvej (Børn og unge, aarhus kommune). 

7.  denne situation kan have indvirkning på børn og unges behov for at opsøge alternative opholdssteder.
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for at vurdere et lokalområdes modstandskraft er det væsentligt at se på hvilke 

fællesskaber og sociale netværk, der eksisterer i Bispehaven. 

•	  sociale netværk forstås her som forbindelser og relationer mellem menne-

sker. her ser vi især på beboernes egne, uformelle netværk.

•	  fællesskaber forstås som forskellige personer, der finder sammen om en 

fælles interesse, kultur eller alder / livsfase som f.eks. at være ung. her drejer 

det sig i højere grad om de nære relationer og en høj grad af samhørighed. 

der findes stærke fællesskaber i Bispehaven, hvor medlemmerne føler en høj 

grad af samhørighed og er gode til at hjælpe og drage omsorg for hinanden. 

eksempler på stærke fællesskaber i Bispehaven: 

•	 faste brugergrupper af beboerhuset trivselshuset 

•	  Beboernes egne lokale foreninger og brugergrupper med base i egne akti-

vitetslokaler, som afdelingsbestyrelsen administrerer og udlåner til beboer-

grupper og lokale foreninger. disse fællesskaber følger tit etnisk eller kultu-

relt definerede beboergrupper. 

•	  aldersbetingede / livsfase fællesskaber som senior- eller ungdomsfællesska-

ber

at føle sig som del af et fællesskab, der har hjemme i Bispehaven, kan medvirke 

til at skabe en høj grad af tryghed for den enkelte beboer og for en større be-

boergruppe. desværre kan de samme fællesskaber fremstå som ekskluderende 

og lukkede, især hvis de først og fremmest henvender sig til en eksklusiv bebo-

ergruppe som f.eks. somaliere eller arabere. lukketheden understreges for de 

fællesskaber, der har base i aktivitetslokaler, der også fysisk fremstår som af-

skærmede og tillukkede (jf. afsnit om fysiske rammer s. 58). denne indadvendt-

hed og lukkethed kan have negative konsekvenser for lokalsamfundet som hele, 

da det ikke fremmer tillid og interaktion på tværs af fællesskaber og begrænser 

netværk i lokalområdet. 

det er dog langt fra alle beboere, der deltager i lokale fællesskaber / netværk. en 

stor del af beboerne deltager perifært eller slet ikke. selvom etniske danskere 

udgør den etniske majoritetsgruppe i Bispehaven, er det ikke alle etniske danske 

beboere, der føler sig som del af noget fællesskab / en beboergruppe / et net-

værk. 

for de beboere, der af forskellige årsager står udenfor fællesskaber og / eller net-

værk i Bispehaven og ikke kender mange af de andre beboere, kan boligområdet 

opleves meget anderledes end for de beboere, der er del af et fællesskab. en 

beboer beskriver, det han kalder en ghetto i ghettoen. 

”Man får ikke rigtigt lov til at komme ind på livet af folk “

en anden beboer beskriver også, hvordan hun oplever det som svært at komme 

ind og være del af allerede etablerede fællesskaber f.eks. omkring aktiviteter, 

hvor der er mange beboere, der primært taler et andet / fremmed sprog. her 

skaber sprogforskelle en barriere for samvær.

Beboercase: udenfor fællesskabet
tina har boet et år i Bispehaven og er glad for at bo her. hun er glad for 

Bispehavens beliggenhed og kan godt lide at her er liv og stor mangfol-

dighed blandt beboerne.

hun har lange arbejdsdage og tager ofte i sommerhus i weekenden, så 

hun bruger ikke rigtigt udearealerne eller fælles faciliteter i området og 

deltager ikke i lokale fællesskaber eller foreninger. 

hvis hun havde børn, forestiller hun sig, ville hun nok i højere grad bruge 

udearealer som legepladser og Byggelegepladsen.

hun har overvejet at tage til arrangementer i trivselshuset, men dels er 

det svært at passe ind i hendes program, dels føler hun ikke, der er ar-

rangementer møntet på hende, så det er ikke blevet til noget. hun gad 

godt at lære flere beboere at kende, men ved ikke rigtigt hvordan hun 

skal gribe det an.
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Beboercase: en kort beboerkarriere i Bispehaven
alice flyttede ind i Bispehaven sammen med sine 2 sønner for ca. 1 år siden. 

hun skulle skilles fra sin mand og havde akut brug for et nyt hjem. Bispeha-

ven var det første sted, hun blev tilbudt en bolig. hun havde hørt dårlige ting 

om Bispehaven, men tænkte, at det ikke kunne være så slemt igen og valgte 

at se indflytningen som en udfordring. 

alice gjorde en aktiv indsats for at blive ’integreret’ i lokalsamfundet tog 

bl.a. sine sønner med ud i fælles faciliteter og udearealer for at finde lege-

kammerater, hvilket resulterede i dårlige oplevelser for familien.

alice fortæller om en episode: Børnene og jeg sad og så tv i beboerhuset, 

da en ung fyr på ca. 15 år kommer ind og uden varsel hiver stikket ud og 

går. jeg sætter det i igen, og han vender tilbage og gør det igen. jeg siger 

til ham, at han skal lade være, hvorpå han svarer: ’du klapper i, eller du får 

en på låget.’

jeg siger til ham, at sådan skal han ikke snakke til mig foran mine børn. det 

er en rigtig ubehagelig oplevelse, og der er ingen ansatte til stede. alice 

beslutter sig for, at de går hjem. 

ude foran møder de den unge mænd igen og har en ubehagelig ordveks-

ling. heldigvis er der en mandlig ansat, der overhører episoden og lover at 

snakke med den unge fyr.

generelt har alice oplevelsen af, at det er et meget lukket lokalsamfund, og 

at det er svært at komme ind på folk både i de fælles boligsociale faciliteter 

og ude i området. naboerne kan være søde nok til at hilse/småsludre ved 

elevatoren, men man får intet forhold til folk.

Børnene får ikke selv lov til at gå ud – den store må godt gå ned på lege-

pladsen, men han har oplevet, at andre børn råber ad ham. det bryder han 

sig ikke om. 

familien oplever også, at det er utrygt at færdes i udearealerne – især om 

aftenen, når det er mørkt. henne ved ’slusen’ ved opgang 45 står der nogle 

gange en gruppe unge og hænger ud. de råber og kaster ting efter dem, 

når de går forbi. der ligger affald smidt mange steder og smadrede cykler. 

alice synes, generelt der mangler respekt blandt beboerne for området. det 

smitter. juleaften havde familien indbrud og alt var hærget og smadret. det 

så ud som om indbrudstyvene også var der for at ødelægge. det var dråben, 

der fik alice til at træffe beslutningen om at flytte fra Bispehaven.
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landsByen (i landsByen) Bispehaven
som tidligere nævnt er børn og unge den dominerende brugergruppe af fælles- 

og udearealer. de, der færdes meget ude8, er ofte del af stærke fællesskaber og 

har et stort netværk i boligområdet.

flere beboere i Bispehaven hævder, at de kender alle. 

” Man føler sig jo hjemme, fordi man kender det hele, og man kender 
alle“

– Ahmed 12 år

” Alle kender alle – man er aldrig ensom“
– Hussein 16 år

” Vi kender alle på tværs af etnicitet og hilser på hinanden“
– Zaynab 47 år

” I vores kultur er det sådan, at alle kender alle på tværs af religion og 
etnicitet“

– Mahmoud 57 år

her refereres dog ofte til ens eget snævre fællesskab eller beboergruppe, der 

udgør alle. som mahmoud tilføjer:

” Der er mange, man ikke kender og derfor ikke snakker med. Bispeha-
ven er et stort område.“

Blandt nogle beboere er der et stærkt tilhørsforhold til Bispehaven – især blandt 

de unge, der er opvokset eller har levet størstedelen af deres liv der og ikke ken-

der til at bo andre steder. 

” Det er lidt landsbyagtigt. Sådan er det jo. Vi går jo rundt mellem blok-
kene her, og kommer ikke så meget ud jo. Så man bruger sin dag her, 
hele dagen. Alle ved alt om hinanden, hvis der sker noget i den ene 
blok, så ved man det hurtigt i den næste blok.“

– Boligsocial medarbejder og beboer

en ung mand fortæller, at når de færdes udenfor Bispehaven, så bliver de straks 

taget for at være fra Bispehaven eller gellerup. det er et stigma, som drengene 

ikke kan undslippe. samtidig er Bispehaven det sikre, trygge hjem, hvor drenge-

ne er på hjemmebane, og hvor det i høj grad er dem, der får lov til at sætte dags-

ordenen for, hvad der kan ske og hvilken adfærd, der lægges for dagen. 

et stærkt tilhørsforhold til lokalområdet er positivt, hvis det medfører engage-

ment og ansvar og et ønske om brobygning til og integration i det omkringlig-

gende samfund. her kan stærke netværk og fællesskaber bidrage til at opbygge 

et stærkt og modstandskraftigt lokalsamfund. I tilfælde hvor beboergrupper og 

lokale fællesskaber lukker sig om sig selv, er det derimod ikke hensigtsmæssigt 

og kan bidrage til at isolere boligområdet fra det omkringliggende samfund. 

flere fagfolk, der har stort kendskab til boligområdet beskriver stedet som en 

landsby eller en ø, der ligger isoleret for sig selv mellem større gennemfartsveje. 

en sådan isolering eller indadvendthed kan have meget negative konsekvenser 

for beboerne i boligområdet ift. oplevelser af kriminalitet og utryghed og hånd-

tering heraf, og de høje mørketal i Bispehaven peger på, at beboere er tilbage-

holdende med at anmelde visse typer af kriminalitet (jf. afsnit ”kriminaliteten i 

Bispehaven“, s. 45)

” Hos os har vi ikke noget [kriminalitet]. Jo så skal det være noget vir-
keligt, virkeligt slemt før vi indberetter noget til politiet osv. Vi løser 
vores problemer selv…F.eks. hvis en beboer har mistet en cykel, så 
finder vi cyklen uden at ringe til politiet. Oplevelsen er, at det er den 
bedste måde at løse problemerne på at løse dem internt. Hvis man 
blander politiet ind i det bliver folk altid sure“

– Boligsocial medarbejder

8.  vi har en fornemmelse af, at en del børn i Bispehaven slet ikke bruger fælles- og udearealer, men stort set kun opholder sig i hjemmet. dette gælder især børn fra 
mindre beboergrupper som f.eks. ”vietnamesere“ og etnisk danske børn og unge, der i en vis grad står udenfor fællesskaber og netværk i Bispehaven. 
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den sociale konTeksT BeTydning 
data fra Bosocdata viser, at der er en forhøjet andel udsatte beboere i Bispeha-

ven, hvilket har indflydelse på det sociale miljø i Bispehaven: 

en høj andel børn og unge, der er de dominerende brugergrupper af boligom-

rådets fælles faciliteter og udearealer både i dag- og aftentimer; mange voksne 

uden for arbejdsmarkedet, kulturforskelle, sprogbarrierer og social udsathed er 

overrepræsenteret og skaber udfordringer i boligområdet i form af kriminalitet 

og normbrydende adfærd, men medfører en øget udsathed nødvendigvis en 

øget utryghed blandt beboerne? er det beboersammensætningen alene, der af-

gør hvor udsat et boligområde er? I det forgående afsnit har vi bl.a. set på, hvor-

dan den sociale organisering og positionering af lokale beboerfællesskaber og 

beboergrupper også kan have indflydelse på det sociale liv i boligområdet og for 

brugen af fælles- og udearealer.

I de følgende afsnit vil vi bl.a. se på forskellige konkrete forhold, der har indflydel-

se på oplevelser af tryghed og utryghed blandt beboere og ansatte i Bispehaven. 

Forundersøgelsen
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interesse- og aldersfællesskaber – tværgående fællesskaber 
 
” Børneliv er fælles mens voksenliv er separat. Flere unge vil tage tvær-

kulturelle venskaber med sig ind i voksenlivet.”
– Pia Mortensen, boligsocial leder

I de fællesskaber, hvor folk samles omkring en fælles interesse som f.eks. 

dans, eller fordi de tilhører en særlig aldersgruppe, som f.eks. unge, ser 

man oftere, at beboere mødes på tværs af etnicitet/kultur og nationali-

tet. 

de unge danner ungdomsfællesskaber ud fra andre kriterier end deres 

forældre, der ofte søger beboere med samme sprog og kultur. Børn og 

unge med anden etnisk baggrund end dansk, der er brugere af områdets 

faciliteter har i højere grad end deres forældre tværkulturelle venskaber 

og indgår i tværkulturelle ungdomsfællesskaber f.eks. i trivselshuset og 

/ eller ungdomsklubben eller på gaden.

deres netværk er bredt, og de hører derfor ofte mange historier om, 

hvad der foregår i boligområdet. dette kan både have en positiv og en 

negativ effekt, da børn og unge også er mere letpåvirkelige af sladder 

og rygter, men samtidig har et større kendskab til andre beboergrupper.

Forundersøgelsen
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tryghed / utryghed i Bispehaven
Inden for det sociale miljø, særligt i et boligområde som Bispehaven, opstår det 
man kan kalde for nabolagsproblematikker. Dette bliver problemfyldt, hvis de 
udvikler sig til utryghedsskabende adfærd for beboerne. I det følgende under-
søger vi beboernes oplevelse af normbrydende og utryghedsskabende adfærd, 
som kan forekomme i Bispehavens udearealer. 

opleveT Tryghed i Bispehaven
et springende punkt forud for en tryghedsrenovering er, at undersøge beboer-

nes faktiske oplevede tryghed og utryghed.

som tidligere påpeget er det imidlertid vanskeligt at få et mål for trygheden, da 

dette er en subjektiv oplevelse. dette betyder, at det er nødvendigt at spørge 

beboerne om deres tryghed, for at sige noget om den oplevede tryghed i Bispe-

haven. 

de efterfølgende figurer og analyser tager udgangspunkt i resultater fra spørge-

skemaundersøgelsen tryghedsmålingen9 (jf. ”metode og data“ s. 114).

figur 9: er du generelt tryg eller utryg i din hverdag?

Kilde: Tryghedsmåling (Megafon / CFBU), 2012

figur 9 viser svarfordelingen på spørgsmålet ”Er du generelt tryg eller utryg i din 
hverdag?“ i Bispehaven sammenlignet med en stikprøve for hele landet samt de 

udsatte boligområder10.

langt hovedparten af de adspurgte angiver, at de er enten meget tryg (42 %) 

eller tryg (44 %) svarende til i alt 86 %, hvilket er på niveau med de udsatte bolig-

områder men noget under andelen for hele landet på (96 %). 4 % af de adspurgte 

i tryghedsmåling angiver at de hverken er trygge eller utrygge, mens de reste-

rende 10 % har svaret utryg (7%) eller meget utryg (3 %). 

om end vi taler om en lille gruppe, som generelt føler sig i utrygge, kan det 

konstateres at niveauet er højere i Bispehaven end for såvel hele danmark som 

for udsatte boligområder generelt. det er dog vigtig at påpege, at man bør være 

varsom med at tolke for meget på ovenstående besvarelser, da respondenter 

ikke svarer ind i en kontekst, som går på frygt for kriminalitet i Bispehaven.

9.  der er ikke blevet foretaget en dybdegående statistisk analyse på baggrund af data fra tryghedsmålingen f.eks. regressionsanalyser, da fokus ikke har været på at 
forklare eller opstille kausalmekanisme for oplevet tryghed. data fra tryghedsmålingen er primært brugt til deskriptive analyser af oplevet tryghed og kriminalitet, som 
et supplement til den kvalitative data.

10.  data for hele landet og udsatte boligområder venligst udlånt af cfBu. stikprøvestørrelserne er Bispehaven (n=340), 33 udsatte boligområder (n=402) og hele landet 
(n=1023).
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figur 10: Beboere som ofte eller af og til er utrygge ved at færdes alene i dagslys 

og når det er mørkt

Kilde: Tryghedsmåling (Megafon / CFBU), 2012

Note: Procentandele er en opgørelse af respondenter, der ofte eller af til er utrygge ved at færdes alene i 

deres boligområde, samt respondenter, der pga. utryghed afholder sig fra at færdes i deres boligområde 

når det er mørkt.

for at tale ind i en sådan kontekst er beboerne blevet spurgt ind til, om de føler 

sig utrygge ved at færdes alene henholdsvis i dagslys, og når det er mørkt. hvad 

angår det, at færdes i dagslys svarer 9 % i Bispehaven at de ofte eller af og til er 

utrygge ved at færdes i deres boligområde.

her findes en væsentlig overrepræsentation sammenlignet med hele landet og 

udsatte boligområder, hvilket måske skyldes, at beboerne i Bispehaven jf. figur 

9 generelt er mere utrygge. andelen af de adspurgte beboere som svarer, at de 

er utrygge ved at færdes, når det er mørkt, er derfor også forventelig væsentlig 

højere. over en fjerdedel (26 %) føler sig utrygge ved at færdes alene, når det 

mørkt. dette svarer til andelen blandt udsatte boligområder, men er næsten det 

dobbelte af andelen for hele landet (14 %).

ovenstående statistikker tegner ikke et fuldstændig billede af den oplevede 

tryghed blandt beboerne i Bispehaven, men det bekræfter, at en stor andel af 

beboerne oplever at være utrygge ved at færdes i deres boligområde. 

årsagerne hertil kan, som tidligere nævnt være mange (jf. afsnittet ”hvad er 

tryghed“ s. 20).

 

uTryghedsskaBende og normBrydende adFærd
utryghedsskabende adfærd kan være adfærd, der bryder de gængse normer i 

samfundet for adfærd i offentligt rum. I Bispehaven er normbrydende adfærd 

kilde til utryghed blandt beboerne. 

I tryghedsmålingen blev beboerne spurgt ind til en række forhold, som antages 

at have betydning for, hvordan trygheden opleves i boligområdet.

figur 11 viser beboernes svarfordeling i forhold til, i hvor høj grad de fandt de 

udvalgte forhold som et problem i Bispehaven.

figur 11: I hvilken grad mener du at..

Kilde: Tryghedsmåling (Megafon / CFBU), 2012

Forundersøgelsen
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på baggrund af svarfordelingen kan vi konstatere følgende:

•	  næsten 3/4 af de adspurgte beboere mente at affald og scooter- / knallert-

kørsel er et problem i mindst nogen grad.

•	  over halvdelen af de adspurgte beboere mente at affald er et problem i me-

get høj grad (34 %) eller i høj grad (19 %).

•	  mellem 30-40 % af de adspurgte beboere mente at hærværk, tyverier og 

unge, der samles i grupper er et problem.

•	  over 20 % af de adspurgte beboere mente at indbrud er et problem i meget 

høj grad (14 %) eller i høj grad (9 %).

•	  under 10 % af de adspurgte beboere betragtede graffiti som et problem i 

meget høj grad, men 38 % angiver det som et problem i mindst nogen grad.

affald, scooter / knallertkørsel, tyverier, hærværk samt unge, der samles i grup-

per er de forhold beboerne primært nævner som problemer i deres nabolag, 

mens lidt færre beboerne angiver indbrud11.

I forbindelse med tryghedsmålingen blev beboerne bedt om at angive, om der 

er noget i Bispehaven, der gør dem utrygge. respondenterne fik som udgangs-

punkt ingen valgmuligheder, men kunne få oplæst nogle få randomiserede ek-

sempler på utryghedsskabende adfærd, hvis de ønskede.

af de adspurgte beboere angav 54 %, at intet i Bispehaven gjorde dem utrygge, 

mens 46 % nævnte mindst ét forhold. figur 12 viser, at henholdsvis 11 % og 9 % af 

alle de adspurgte beboere nævner unge, der samles i grupper og ungdomsban-

der, som utryghedsskabende.

de øvrige forhold nævnes kun af 6 % eller under af de adspurgte beboere. for-

hold som hærværk, scooter- / knallertkørsel og affald, som af mange blev nævnt 

som et problem i Bispehaven, vurderes dermed kun af få som direkte utrygheds-

fremkaldende. 

sådan forholder det sig også for indbrud, men her er forklaringen formentlig, at 

man selv skal have været udsat for et indbrud førend dette opleves som utryg-

hedsskabende.

det bør dog pointeres, at hærværk og affald sjældent direkte adspurgt identi-

ficeres som utryghedsfremkaldende, men som regel virker indirekte som kata-

lysator for normbrydende adfærd, og symptom på mangel på social kontrol og 

dermed indirekte forværre oplevelsen af utryghed. 

13 % af de adspurgte beboere angav noget, som ikke kunne dækkes af en af 

kategorierne f.eks. Bispehaven generelt eller manglende belysning12.

11.  af dem som angiver indbrud som et problem, vurderes problemet dog oftere som et væsentligt problem. dette hænger formentlig sammen med at indbrud for den 
enkelte, som det går ud over, opleves som meget krænkende og utryghedsskabende.

12. manglende eller dårlig belysning er et generelt problem i Bispehaven, som bl.a. vil blive behandlet under kapitelafsnittet ”fysiske rammer“ på s. 58)
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figur 12: er der noget i Bispehaven der gør dig utryg?

Kilde: Tryghedsmåling (Megafon / CFBU), 2012

Note: Respondenterne har haft mulighed for at give flere svar. De 54 % som svarende at ”Nej, intet i Bi-

spehaven gør mig utryg“ fremgår ikke af grafen. 

når beboerne selv skal nævne de væsentligste grunde til utryghed i Bispehaven 

peges der, som nævnt, på unge beboere (typisk drenge / unge mænd), der sam-

les i grupper og bandelignende grupperinger.

I de følgende afsnit ser vi på konkrete tilfælde og møder med unge, som beboere 

i Bispehaven oplever som utryghedsskabende.

den normbrydende adfærd, der opleves, sættes ind i en social kontekst, hvor vi 

ser på hvordan forskellige beboergrupper er hjemme i udearealerne og de nabo-

lagsproblematikker og utrygge oplevelser, der kan opstår mellem beboere med 

konflikterende normer ift. adfærd i og brug af ude- og fællesarealer.

hjem og hjemlighed i Bispehaven
grænsen for hvor vores hjem starter og slutter er forskellig fra person til person. 

de fleste interviewede beboere svarer, at de forbinder hjem med deres lejlighed, 

nogle svarer også opgangen og andre svarer blokken eller hele Bispehaven. vo-

res hjem er der, hvor vi føler os trygge. det er her fra vores verden går og vores 

hverdag starter og slutter. 

vores hjem er det sted, hvor vi kan slappe af, være os selv, være sammen med 

andre eller være fri for andre. når det kommer til at føle sig hjemme i ude- og fæl-

lesarealer, kan det foregå på mange forskellige måder og ind imellem konfliktere, 

når beboere har forskellige normer for, hvor grænsen for hjemme og ude går. 

” Jeg kan godt forstå, hvis det skaber utryghed med unge, der hænger 
ud i opgangen. Der har også ind imellem været unge i min opgang, 
men det har ikke generet mig. Der var dog én episode, hvor jeg blev 
sur: Der var nogle unge, der ikke boede der, der kom ind i opgangen 
og jeg hævede stemmen og bad dem om at forsvinde derfra. Det 
gjorde de og der skete ikke mere, men jeg havde da lidt adrenalin i 
blodet efterfølgende. Når der er lås på dørene og opgangen er aflåst, 
så er det jo kun et sted beregnet for os, der bor der, og jeg opfatter 
det derfor som del af mit hjem. De unge havde ikke noget at gøre der, 
og det føltes nærmest som om, at de var brudt ind i mit hjem“

– Tue 58 år

unge i Bispehaven er gode til at hjemme i udearealer og fællesarealer. som det 

nedenstående citat indikerer, så er der en del af Bispehavens børn og unge, der 

tilbringer en stor del af deres tid i fælles- og udearealer i Bispehaven. for dem er 

hjem ikke begrænset til lejligheden, men omfatter hele Bispehaven.

” Fra forældrenes side bliver de [børnene] bare sparket ud hjemmefra, 
lige så snart de kan gå. Gaden opdrager. Det er storebrødre, venner-
ne på gaden, dem man går rundt med, der opdrager på én. Det er 
vigtigt at tage fat i dem, når de er små. Man skal præge dem fra de 
er små“

– Boligsocial medarbejder
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Især unge mænd med anden etnisk baggrund, der finder sammen i ungdoms-

fællesskaber er hjemme i udearealerne. for dem er stedet ikke blot et fysisk sted, 

men udgør også et mentalt rum, hvor de hører hjemme. Brothers in Bispeha-

ven er indgraveret i deres hud og legepladser, stier, hemmelige gemmesteder 

og kringelkroge er kropsligt indlejrede efter mange års brug og færden. selvom 

drengene føler en høj grad af tilknytning til Bispehaven, er der også en grad af 

dobbelthed og modstridende følelser, hvilket de nedenstående modsatrettede 

udsagn fra unge i Bispehaven vidner om:

” Når man er i 8210 så er jeg hjemme. Fra Hasle Torv til benzintanke“

”Det er vores celle og det er et fængsel“
– Unge fra Bispehaven

de bruger de forhåndenværende steder og faciliteter enten som tiltænkt eller på 

alternativ vis og skaber nye uofficielle opholdssteder og gør dem til deres egne.

sluser og opgange fungerer som de unges egne opholdssteder, hvor de kan mø-

des og hænge ud uden voksenopsyn. de afsætter deres egne tegn i form af 

affald, cigaretskodder, graffiti og mildere former for hærværk og pisser (bog-

stavligt talt) deres territorium af til stor gene for andre beboere. de unges brug 

af udearealer bidrager således til at skabe gener og utryghed for andre beboere, 

der i visse tilfælde kan føle at deres hjem invaderes.

ofte vil de unge bare gerne have et sted at opholde sig og er sjældent bevidste 

om, hvordan deres adfærd skaber utryghed for andre beboere. 

for mange beboere opfattes unges brug af udearealer og semioffentlige arealer 

som opgange og sluser som grænseoverskridende og normbrydende adfærd. 

Boligselskabet modtager regelmæssigt klager fra beboere, der oplever utryghed 

og vrede over unge menneskers brug af deres opgang eller sluse. 

disse utrygge oplevelser bliver kun sjældent til deciderede konflikter blandt for-

skellige beboere og beboergrupper, og adfærd, normer og rammer for adfærd i 

boligområdets udearealer bliver ikke 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 henvendelser og kla-

ger.

resultatet bliver ofte en ikke-løsning hvor de beboere, der oplever de unges ad-

færd som normbrydende og utryg, affinder sig og undgår konflikten eller vælger 

at fraflytte området, fordi de ikke kan acceptere en sådan adfærd.

Beboercase: når ude er hjemme
mohammed er 16 år og har boet i Bispehaven siden han var 5 år eller så 

længe han kan huske.

hans forældre er fra Irak og han har 3 søskende. han har gået på den 

lokale folkeskole, men er næsten lige blevet smidt ud ligesom mange af 

hans kammerater før ham.

lige nu laver han ikke så meget udover at hænge ud sammen med kam-

meraterne forskellige steder i Bispehaven.

mohammed er opvokset her og kender hver en krog. det er hans hood, 

og han har planer om at få en tatovering, hvor der skal stå ’Brothers in 

Bispehaven’, så snart han får råd.

han har allerede fået et telefonnummer der starter med 8210. det er 

ikke fordi, de har en rigtig bande, men kammeraterne og stedet betyder 

rigtigt meget. 

”Det her er vores sted, det er her vores venner er, vores familie“

mohammed føler sig hjemme, når han er i Bispehaven, og for ham er Bi-

spehaven et af de tryggeste steder, han kender.
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når de unge hænger ud i slusen 
de unge står og hænger ud i slusen. de er ca. 6-7 stykker, store drenge på 

ca. 15-17 år. Én af dem har kørt en ramponeret scooter helt ind inderst i slu-

sen og forsøger at skærme nummerpladen fra mig.

de er i gang med at fortære en større omgang kinder mælkesnitter og ind-

pakningspapiret ligger spredt rundt omkring i slusen sammen med ciga-

retskodder og spytklatter.

de er flabede, højrystede, uforskammede, urolige og søde på samme tid. 

nogle af dem vil gerne snakke:

” Vi mangler et sted at hænge ud, et sted der er vores. Vi har ikke noget 
sted at gå hen. Tror du, vi gider at hænge ud sammen med 7-8 årige i 
Trivselshuset?”.

drengene vil gerne have sådan et lokale, som de ved andre unge har fået [et 

aktivitetslokale], men de ved ikke hvordan de skal få et. vi snakker lidt om, 

hvorfor de står her i slusen, og hvad det betyder for andre beboere.

de fleste af drengene mister hurtigt interessen, når snakken drejer sig om at 

samle affald op og vise hensyn, men et par forklarer, at de ikke gør nogen 

noget, og at de ikke generer nogen. en lille dame kommer gående og skal 

ind i opgangen.

drengene står lige foran opgangsdøren og rykker sig ikke, så hun må kante 

sig forbi. en af drengene råber til hende: ’hey, hvad synes du – vi gør da ikke 

noget?’

kvinden hopper forskrækket og ser helt forskræmt ud. drengene forsøger 

at berolige hende og fortæller, at de tit snakker med folk, der går ind og ud, 

og ellers ikke gør noget mod beboere i opgangen.

kvinden siger, undskyldende, at hun engang er blevet slået til af nogle unge, 

der kom kørende bagfra på en knallert, så det er derfor, hun er lidt nervøst 

anlagt. drengene udtrykker sympati med kvinden. hun har ikke noget pro-

blem med de unge, siger hun.

” Jeg passer mit og generer ikke nogen, og så er der ikke nogen proble-
mer.”

en af drengene holder døren for hende og hun går hurtigt ind i opgangen 

(noter 06.03.13).
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Tillid Til naBoer

” At være kendt har betydning ift. tryghed – kendskab mindsker usik-
kerhed og frygt. Derfor er en vigtig opgave i det boligsociale arbejde, 
at få bragt folk sammen“

– Pia Mortensen, boligsocial leder

der er en række forhold, der kan bidrage til at reducere de negative oplevelser 

beboere imellem. tillid til naboer, andre beboere og folk man møder i boligom-

rådet er afgørende for, hvor trygge beboere i Bispehaven føler sig. tillid blandt 

beboere kan være svært at opgøre, men i tryghedsmålingen svarer tæt på 60 % 

af de adspurgte beboere, at de ofte eller af og til hjælper naboer med forskellige 

ting, og kun 20 % svarer, at de aldrig hjælper naboer. det er altså en stor andel af 

beboerne, der har gode relationer til og gerne vil hjælpe deres nærmeste naboer, 

og der ligger her et potentiale ift. at arbejde med at skabe større kendskab og 

tillid beboere imellem. graden af kendskab beboere imellem er også afgørende 

for, hvor trygge beboere føler sig. positive, personlige relationer via fællesskaber 

og netværk skaber større tryghed, men også en simpel handling som at hilse på 

og blive hilst på er med til at skabe en følelse af kendskab til sine naboer.

I hilsnen anerkender man den anden person og reducerer afstanden mellem el-

lers to fremmede mennesker. dermed mindskes risikoen for, at man udsættes for 

en kriminel handling eller et overgreb, da det er sværere at forbryde sig mod en 

person, man kender / har anerkendt end en fremmed, hvilket skaber større tryg-

hed for den enkelte beboer.

” Og så kan man ikke undgå når man går rundt med en hund, at man 
kommer til at snakke med rigtigt mange. Børnene vil gerne hen og 
hilse. Næste gang man møder dem i Netto, kan de huske, det var 
hende der med hunden. Det gør også, at man kommer til at føle sig 
mere og mere hjemme, fordi de ved hvem jeg er, og jeg får sat flere 
og flere ansigter på dem, der bor her“

– Hundeejer

hilsnen mellem naboer er også en anerkendelse af, at man hører til i området, og 

man har ret til at være her. jo flere der anerkender dette, jo mere hjemme føler 

man sig og jo mere tryg. 

” Her er børn og unge, der gør opmærksomme på sig selv på en uhen-
sigtsmæssige måde, der kan virke utryg på nogle. Jeg bliver ikke 
skræmt af børn og unge (længere), fordi jeg kender dem nu. Jeg har 
arbejdet mig ind på dem. Det er klart, at der er større afstand, når 
man ikke kender børn / unge, og derfor kan deres adfærd virke tru-
ende. Når man møder dem, reducerer man afstanden. Man skal have 
folk til at mødes for at skabe tryghed“

– Søren Küsch Larsen, daværende projektleder for 30+

Beboercase : at kende og være kendt 
gerda har boet i Bispehaven siden boligområdets opførsel i 1973 sam-

men med sin mand og tre børn. hendes søster boede her allerede og i 

Bispehaven kunne de få en stor lejlighed med den rette placering. 

gerda har altid gået hjemme og sørget for sine børn og mand. hun har 

altid været glad for at bo i Bispehaven, men har én gang overvejet at 

flytte derfra, da der for ca. 15 år siden var en betydelig indflytning af nye 

indvandrer- og flygtningegrupper, med en øget følelse af utryghed som 

konsekvens. hun kunne dog ikke overskue, at skulle til at starte forfra et 

nyt sted med at opbygge et helt nyt netværk. 

gerda føler sig ikke utryg i Bispehaven. hun hilser pænt på alle – også 

de unge, der står og hænger ud ved hendes opgang og ryger sjov to-

bak. hvis hun ikke siger noget til dem, så generer de heller ikke hende. 

hun har gennem årene opbygget et stort netværk bl.a. gennem mange 

års frivilligt arbejde med områdets børn og unge i trivselshuset, der har 

givet hende en større grad af tryghed ved at færdes i boligområdet. hun 

kender de unge og ved de ikke vil gøre hende noget. gerda tror også 

på, at de vil hjælpe hende, hvis andre unge, der kommer udefra, skulle 

genere hende.
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risici-reducerende adFærd
I mødet mellem beboere, er der altid mindst to parter. mens det især har været 

de unge og deres normbrydende adfærd, der har været i fokus ift. oplevelser 

af utryghed, så er der også beboere, der er bevidste om deres egen adfærd og 

reaktion i mødet med de unge. 

” Det kan være skræmmende, hvis der står en masse unge og hænger 
ud. Det kan nogle gange være lidt voldsomt. Når det er en klub og 
det er autoriseret osv, så er det ikke så skræmmende igen. Det er jo 
de der unge knægte på en 15-18 år, der er lidt skræmmende. De er 
uforudsigelige og meget glade for at opsøge én og provokere f.eks. 
ved at komme med tilråb og være lidt kække i det. Heldigvis så har 
min kæreste boet hele sit liv i 8210, så hun ved, hvordan man hånd-
terer sådan nogle sager. Jeg har lært lidt af hende. Man svarer bare 
igen uden at være grov eller…svag. Altså, hvis man lige spiller lidt 
igen og går med på deres leg og driller dem bare en lille smule igen 
uden at komme ind på noget personligt eller siger noget grimt om 
nogle andre, så plejer de bare at tage det – så har man en god nok 
relation. Men man skal lige være opmærksom på, hvilket humør de er 
i og sådan nogle ting. Nogle gange kan jeg godt finde på, at gå en 
anden vej, hvis jeg kan se, at der står en stor gruppe af fyrer længere 
fremme“

– Sofus, 30 år

” Jeg har aldrig følt mig antastet eller ubehagelig til mode, når jeg er 
gået forbi dem. Jeg er ikke bange for at gå ude, når det er mørkt eller 
noget, for jeg har aldrig rigtigt oplevet noget herude. De kan godt 
finde på lige at hilse eller slynge en eller anden bemærkning, men så 
får de jo bare en tilbage igen – så finder jeg på et eller andet fis at 
sige til dem, og så synes de, det er skægt. Der var to unge drenge, 
der gik forbi mig her forleden, hvor de siger: ’Hej’. Så siger jeg hej til 
dem. Så siger han: ”Du er pæn“, så sagde jeg: ”Jeg ville ønske, jeg 
kunne sige det samme om dig“. Sådan nogle ting, han synes da hel-
digvis, det var sjovt. De står jo bare inde under halvtagene og passer 
sig selv, det er jo ikke noget, man føler sig truet af“

– Line, 29 år

de to eksempler viser, at bestemte adfærdsformer eller metoder til at reducere 

risici benyttes af beboere. mens det for nogle beboere falder naturligt, er det for 

andre beboere som sofus, noget der skal tillæres. de fleste mennesker vil tilstræ-

be at opretholde orden og undgå at skabe unødig konflikt med risiko for deres 

egen tryghed og sikkerhed som følge.

mens line ikke føler sig utryg i mødet med unge, der hænger ud i udearealerne 

på trods af tilråb eller tilnærmelser, fordi hendes erfaring fortæller hende, de 

unge er harmløse, og fordi hun har tillid til, at hun kan neutralisere risici ved en 

bestemt adfærd, der falder hende naturligt, så kan sofus godt finde på at ændre 

sin rute gennem området, hvis han opdager en gruppe af unge længere fremme. 

selvom han har lært sig, hvordan han kan reducere risici, er han stadig ikke helt 

tryg ved situationen. 

andre former for risici-reducerende adfærd er som nævnt tidligere, når gerda 

eller andre beboere vælger stiltiende accept ift. til de unges adfærd, selvom de 

måske egentlig finder den normbrydende og problematisk (jf. foregående af-

snit). på den vis får de lov til at gå i fred og opretholde en vis grad af orden og 

tryghed. 

denne risici-reducerende adfærd (modus vivendi) er en måde at håndtere møder 

med andre beboere og skabe en tryg hverdag, men det er langt fra alle beboere, 

for hvem det falder naturligt eller kan tillæres. I særligt grove og utryghedsska-

bende tilfælde som beboercasen (se næste side) bliver fraflytning ofte løsningen. 
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en renovering kan skabe fysiske ændringer i udearealerne, men det er samtidigt 

nødvendigt at arbejde for at udvikle et modstandsdygtigt lokalsamfund, hvor 

voksne i fællesskab tør sige fra overfor børn og unges normer og adfærd. der 

mangler et forum, hvor beboere kan tale om og diskutere, hvad acceptabel ad-

færd er og hvilke normer, der bør være gældende, samt understøttes i at handle 

derpå.

BeBoernes oplevede Tryghed
af de adspurgte beboere i Bispehaven svarede 26 %, at de ofte eller af og til føler 

sig utrygge ved at færdes alene i Bispehaven, når det er mørkt. unge, der sam-

les i grupper, ungdomsbander og manglende belysning blev nævnt som direkte 

utryghedsfremkaldende, mens hærværk og affald af mange blev nævnt som et 

(normbrydende) problem i Bispehaven. 

hjem forbindes med tryghed, men grænsen for hjem opleves vidt forskelligt. 

mange voksne beboere ser deres hjem alene som lejligheden eller lejligheden 

samt opgangen, mens Bispehavens mange unge beboere i højere grad opfatter 

hele Bispehaven som deres hjem. dette kan afføde utryghedsskabende konflik-

ter, med unge som hænger ud i opgange eller i sluserne ved indgangspartierne.

trygheden blandt beboere afhænger også af tilliden til hinanden, og om hvorvidt 

man kender / er kendt i området. dette kan have betydning for nytilkommende 

beboere, der endnu mangler viden om ’teknikker’ til at undgå at komme i en 

utryg situation. 

denne ubevidste risici-reducerende adfærd blandt nogle beboere, kan dog også 

tolkes som et sygdomssymptom på et boligområde, der er fastholdt i en resigna-

tion overfor normbrydende adfærd. Beboercasen ovenfor illustrerer et usædvan-

ligt groft tilfælde af utryghedsskabende adfærd, hvor beboeren ikke blot oplever 

en utryg oplevelse, men også en kriminel handling.

Beboercase: når udflytning bliver eneste mulighed
da jeg går ned for at lufte min hund, står der en gruppe unge udlændin-

ge på ca. 16-18 år og hænger ud i opgangen ved siden af.

en af dem vil spørge mig om noget: ’hvorfor kalder du mig perker? er 

det pga. min hudfarve?’ jeg svarer, at det ikke har noget med hans hud-

farve at gøre, for her bor masse af udlændinge, der ikke er perkere. det 

handler om den måde han opfører sig på – fordi han taler grimt til mig. 

dagen før kaldte han mig en rødhåret luder, da jeg gik forbi broen ved 

rymarken. den unge mand bliver vred og trækker en pistol op af lom-

men og truer mig med at skyde både mig og min hund. jeg bliver bange 

og råber højt for at tiltrække opmærksomhed. den unge mand bliver 

bare endnu mere irriteret og jeg ender med at vende ryggen til ham og 

går videre med hunden. han følger efter mig sammen med flere andre 

og der kommer flere og flere udlændinge til og til sidst er de ca. 50. de 

går meget tæt på mig – helt op i ansigtet og truer mig med at slå mig og 

hunden ihjel. på et tidspunkt sparker den ene mig over skinnebenet. der 

er ingen, der gør noget for at stoppe det og – heller ikke andre beboere. 

en mand i et klubhus kommer ud, men kigger bare på og forsøger ikke 

at stoppe de unge selvom jeg spørger ham, om han ikke kan styre dem, 

men han siger bare til mig på engelsk, at det er bedst hvis jeg går hjem. 

jeg havde egentlig søgt om en større lejlighed, men nu har jeg ikke læn-

gere lyst til at blive boende og politiet rådede mig til at flytte 

– malou 22 år.
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kriminaliteten i Bispehaven
Betydningen af faktisk forekommet kriminalitet i et boligområde for den ople-
vede tryghed er ikke entydig dokumenteret. Beboere som har være udsat for 
en forbrydelse vil dog generelt være mere utrygge. For øvrige beboere vil det 
i højere grad være beboernes oplevelse af kriminalitet i boligområdet, som har 
betydning for om de føler sig utrygge, da beboerne sjældent ligger inde med 
eksakt viden omkring kriminalitetsniveauet. 

Et højt kriminalitetsniveau betyder imidlertid at den objektive ”forventede ri-
siko“ for at blive udsat for en kriminel handling alt andet lige vil være stør-
re. Viden om omfanget og typen af kriminalitet er derfor relevant forud for en 
Tryghedsrenovering.

oFre For kriminaliTeT
Individer, der har været ofre for en forbrydelse, er generelt markant mere utryg-

ge end beboere, der ikke har været udsat for en forbrydelse (cfBu, 2012). 

data fra tryghedsmålingen tyder på, at dette også gør sig gældende for be-

boerne i Bispehaven idet, respondenter der har været udsat for kriminalitet er 

mere ”meget utrygge“ (6 % mod 2,3 %) og mindre ”meget trygge“ (33,3 % mod 

44,9 %). ofre for kriminalitet i Bispehaven er samtidig mere ”ofte“ utrygge ved at 

færdes i alene når det er mørkt (15 % mod 8 %)13.

figur 13 viser, at 25 % af de adspurgte beboere angiver, at de har været offer for 

kriminalitet14 inden for det seneste år15. det er mere end dobbelt så mange som 

landsgennemsnit og 25 % flere end gennemsnittet for udsatte boligområder16. 

langt størstedelen af de kriminelle hændelser er sket i Bispehaven (91 %), hvil-

ket er langt oftere end for landsgennemsnittet (66%), men også 7 procentpoint 

mere end for de udsatte boligområder (84 %). 

tryghedsundersøgelsen bekræfter også at der i Bispehaven er tale om relative 

store mørketal, således anmeldte kun 46 % af de adspurgte beboere i Bispehaven 

hændelsen til politiet, hvilket er sammenligneligt med tallet for de udsatte bolig-

områder (54 %), men langt under tallet for landsgennemsnittet (79 %).

figur 13: selvrapporteret kriminalitet 

Kilde: Tryghedsmåling (Megafon / CFBU), 2012

med til ovenstående statistik hører dog, at typen af kriminalitet de adspurgte 

beboere i Bispehaven har været udsat for i 46 % af tilfældene har været relateret 

til henholdsvis cykeltyveri (23 %)17 og hærværk (23 %). 

ser vi på mørketallene er der også en stor variation på typen af forbrydelser som 

anmeldes, hvor de førnævnte forbrydelser kun er blevet anmeldt i henholdsvis 

29 % og 41 % af tilfældene, men også tyverier er omfattet af betydelige mørketal 

(kun anmeldt i 39 % af tilfældene). 

derimod anmeldte beboerne statistisk set indbrud i lejlighed og indbrud i kæl-

derrum i henholdsvis 83 % og 100 % af tilfældene18. 

relativt mange beboere i Bispehaven har således været udsat for en kriminel 

forbrydelse – som regel dog af mildere karakter. langt de fleste af disse hændel-

ser er sket i Bispehaven, hvilket betyder at oplevelsen i visse tilfælde vil kobles 

til boligområdet. 
13.  for at sige noget mere præcist om forholdet mellem det, at være offer for kriminalitet og oplevelsen af trygheden, er det nødvendig med en dybdegående statistisk analyse, 

som tager hensyn til kriminalitetstype og medtager kontrolvariable. 
14.   der er blevet undersøgt for om der er særlige kendetegn eller mønstre for de beboere, som har været udsat for kriminalitet, hvilket ikke synes, at være tilfældet. der foreligger 

muligheden for en nærmere analyse på baggrund af data fra tryghedsrenovering af kriminalitetsofre.
15. perioden oktober 2011–oktober 2012. 
16. sammenligningen bygger på publikationen ”trygheden i danske byområder – foreløbige resultater“ cfBu, 2013. 

17. fordelingen på kriminalitetstyper: hærværk (23 %), cykeltyverier (23 %), Indbrud i lejlighed (12 %), indbrud i kælderrum (5 %), tyveri (19 %) samt andet (19 %).
18.  Bemærk dog, at opgørelse kun dækker over 94 besvarelser, hvor nogle af kategorierne derfor dækker over små nominelle værdier fx indbrud i kælderrum, der dækker over 4 

besvarelser. respondenternes øvrige besvarelser indfanges i en ”andet“ kategori, som dækker over flere forskellige forhold så som bilhærværk, trusler, stjålne nummerplade. 
for denne kategori gør det sig gældende, at hændelserne er blevet anmeldt i 50 % af tilfældene, men da kategorien er så diffus vil det kræve en nærmere analyse at kvalificere 
mørketalsproblematikken.
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for nogen af de berørte beboere vil det medfører, at de forbinder det at bo og 

færdes i Bispehaven med utryghed. 

mange kriminalitetshændelser begået i Bispehaven mod beboere vil samtidig 

give grobund for snak beboerne imellem særligt i et område som Bispehaven (jf. 

afsnit om ”den sociale kontekst“ s. 26), hvilket vil kunne skabe koblingen mellem 

kriminalitet og utryghed (jf. afsnit om ”Image og fortællinger om Bispehaven“ 

s. 52).

regisTrereT kriminaliTeT
den selvrapporterede kriminalitet i Bispehaven (jf. tryghedsmålingen) er således 

relativ høj sammenlignet med såvel udsatte boligområder generelt og hele lan-

det under ét.

ser vi nærmere på politiets faktiske registreringer af anmeldelser af kriminelle 

forbrydelser, viser figur 14 en svag stigning over de sidste fire år, dog med 2011 

som en markant undtagelse.

det er dog vigtig at understrege, at anmeldelsesstatikken ikke kan se sig fri for 

omfattende mørketal (som vist i forrige afsnit kan være ganske betragtelig for 

bestemte kriminalitetstyper). 

samtidig kan vi heller ikke blot konkludere, at der bliver begået flere kriminelle 

handlinger i Bispehaven, da udviklingen måske i stedet dækker over en positiv 

udvikling ift. i højere grad at anmelde forbrydelser (jf. afsnittet ”landsbyen (i 

landsbyen) Bispehaven“ s. 33, om end de høje selvrapporterede mørketal jf. figur 

13 ikke peger på en sådan udvikling).

anmeldelsesstatistikken afslører samtidig, at størstedelen af anmeldelserne er 

geografisk placeret til hasle centervej. dette gør sig i 2012 gældende for 66 % af 

alle anmeldelser, men her bør man dog også have for øje, at den boligmæssige 

fordeling mellem Bispehavevej og hasle centervej er henholdsvis 363 (41 %) og 

517 (59 %). 

da der samtidig er flere store lejligheder, og dermed endnu flere beboere på 

hasle centervej er der formentlig kun tale om en mindre overrepræsentation.

figur 14: udviklingen i politianmeldelser i Bispehaven 2009-201219

Kilde: OPA, Østjyllands Politi 

19. anmeldelser dækker over følgende forbrydelser: Brugstyveri, hærværk, indbrud, røverier, tyverier og vold.  
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I tabel 1 (se næste side) er anmeldelsesstatikken opgjort på typer af forbrydelser. 

tyveri af nummerplader, indbrud i privat hjem og hærværk er set over den 4-åri-

ge periode de hændelser, som oftest bliver anmeldt i Bispehaven.

tallene underbygger dermed tryghedsmålingen, hvor mange beboere nævnte 

hærværk, indbrud og tyverier som et problem i meget høj grad. hvad angår tyve-

ri af nummerplader viser tabellen en klar overrepræsentation på hasle centervej 

med 87 % af alle anmeldelser for denne kriminalitetstype. dette underbygges af 

varmemestrene, der har observeret at u-niveau / parkeringsarealet på hasle cen-

tervej, er et område, hvor man ubemærket kan begå en forbrydelse.

selvom man længe har været bevidst om problemstillingen med tyveri af num-

merplader, bliver den tydeligt bekræftet, og det ser desværre ikke ud til, at den 

triste udvikling er brudt. tværtimod er 2012 det år, ud af de seneste 4 år, hvor der 

er blevet anmeldt allerflest stjålne nummerplader. 

positivt er det, at personfarlig kriminalitet som røverier og vold næsten ikke er 

tilstede i Bispehaven, i hvert fald set ud fra anmeldelsesstatikken. 



48

tabel 1: oversigt over antallet af anmeldelsestyper fordelt på Bispehavevej og 

hasle centervej Kilde: OPA, Østjyllands Politi 

Forundersøgelsen

anmeLdsestyper 2009 2010 2011 2012 totaL

Brugstyveri 17 24 12 12 65

Bispehavevej 5 10 6 4 25

hasle centervej 12 14 6 8 40

Hærværk 31 27 18 19 95

Bispehaveve 24 19 10 9 62

hasle centervej 7 8 8 10 33

Indbrud (andet) 12 15 6 12 45

Bispehavevej 6 7 3 8 24

hasle centervej 6 8 3 4 21

Indbrud i kælder‑/lofts‑/pulterrum 23 13 5 18 59

Bispehavevej 8 8 4 8 28

hasle centervej 15 5 1 10 31

Indbrud i privat hjem 18 25 22 55 120

Bispehavevej 9 7 5 21 42

hasle centervej 9 18 17 34 78

røverier 3 1 1 3 8

Bispehavevej 3 1 3 7

hasle centervej

tyveri (andet) 13 17 7 11 48

Bispehavevej 8 5 3 6 22

hasle centervej 5 12 4 5 26

tyveri af nummerplader 33 45 24 73 175

Bispehavevej 6 5 4 7 22

hasle centervej 27 40 20 66 153

tyveri fra bygning 7 13 6 7 33

Bispehavevej 3 7 4 5 19

hasle centervej 4 6 2 2 14

tyveri fra person/lastbil/varebil 10 17 17 11 55

Bispehavevej 2 2 6 3 13

hasle centervej 8 15 11 8 42

Vold 12 13 5 7 37

Bispehavevej 2 10 2 3 17

hasle centervej 10 3 3 4 20

I aLt 179 210 123 228 740
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anmeldelsesstatistikken er i tabel 2 standardiseret til anmeldelser / pr. 1.000 ind-

byggere for, at få et billede af omfanget af kriminaliteten i Bispehaven inden for 

det seneste afsluttede år. på baggrund af denne standardisering kan det konsta-

teres, at antallet af anmeldelser i Bispehaven er 1,9 gange højere end for aarhus 

i alt (91,4 pr. 1.000 indbyggere i Bispehaven mod 48,3 pr. 1.000 indbyggere for 

aarhus i alt ). for nogle af kategorierne er overrepræsentationen særligt tydelig: 

tyveri af nummerplader (5,2), indbrud i kælder- / lofts- / pulterrum (4,0), indbrud 

i privat hjem (2,7). for disse anmeldelsestyper gør det sig gældende at faktoren 

er over 2 gange set i forhold til aarhus. forskellen er lidt mindre for røverier (1,7), 

hærværk (1,5), brugstyveri (1,3) samt vold (1,2). kun indbrud (andet) og tyveri fra 

person / lastbil / varebil ligger under niveauet for aarhus i alt på henholdsvis 0,6 

og 0,5.

tabel 2: antallet af kriminalitetsanmeldelser pr. 1.000 indbygger i 2012

Kilde: OPA, Østjyllands Politi 

foruden de førnævnte problemer med tyveri af nummerplader underbygger ta-

bel 2, således at der er væsentlig problemer med forskellige former for indbrud. 

hærværk derimod fremstår som et mindre omfangsrigt problem, men som tidli-

gere nævnt er der særligt for hærværk omfattende mørketal. 

figur 15 viser udviklingen på antallet af varmemestrenes registrerede tilfælde af 

hærværk og indbrud / forsøg på indbrud pr. kvartal over de sidste 3 år, hvilket 

giver et mere retvisende billede af den faktiske begået hærværk i Bispehaven. 

denne udvikling har været relativ støt faldende for hærværk, mens indbrud / for-

søg på indbrud er steget.

figur 15: kvartalsvis opgørelse af frekvensen af hærværkshændelser og ind-

brud / forsøg på indbrud 

Kilde: Registreringer af varmemestrene 

det samlede registrerede antal af hærværk og indbrud / forsøg på indbrud har 

været faldende, men niveauet er stadig relativt højt sammenlignet med tilsvaren-

de boligområder jf. figur 16, hvor antallet er standardiseret i forhold til antallet 

af lejemål. det ses, at Bispehaven over en lang periode har ligget væsentlig over 

niveauet for såvel gellerup / toveshøj som for viby syd20.

Forundersøgelsen

anmeLdeLsestype aarHus I aLt BIspeHaVen Faktor

Brugstyveri 3,9 5,2 1,3

Hærværk 5,7 8,3 1,5

Indbrud (andet) 8,1 5,2 0,6

Indbrud i kælder‑/lofts‑/pulterrum 2,0 7,8 4,0

Indbrud i privat hjem 8,8 23,9 2,7

røverier 0,8 1,3 1,7

tyveri af nummerplader 6,1 31,8 5,2

tyveri fra person/lastbil/varebil 10,3 4,8 0,5

Vold 2,6 3,0 1,2

I aLt 48,3 91,4 1,9

20.  fra perioden 4. kvartal 2011 til 2. kvartal 2012 lå Bispehaven og gellerup/toveshøj dog på samme niveau, men andelen af hærværk og indbrud/forsøg på indbrud er 
siden faldet i gellerup/toveshøj.
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varmemestrenes registreringer dokumentere også de omfattende mørketal, da 

de har registret væsentlig flere hærværkstilfælde end hvad der fremgår af an-

meldelsesstatistikken.

antallet af registrerede indbrud / forsøg på indbrud stemmer derimod tætte-

re overens med antallet af anmeldelser af indbrud for samme periode. samme 

mønstre findes, som nævnt, i survey data, hvor respondenterne i tryghedsmå-

lingen angav en langt større tilbøjelighed til at anmelde indbrud, mens hærværk 

sjældent anmeldes. 

dette er måske knap så overraskende, da hærværk ofte bliver begået i semiof-

fentlige rum samt på genstande / bygninger i opgange eller udearealerne, så som 

døre, gavle og skærmtegl, som beboerne ikke føler ejerskab for. 

figur 16: den relative andel hærværk og indbrud / forsøg på indbrud sammenlig-

net med viby syd og gellerup  /  toveshøj

Kilde: BoSocData, 12 måneders status ultimo december 2012

ser vi nærmere på varmemestrenes registreringer viser figur 17 og figur 18 for-

delingen af typer af henholdsvis hærværk og indbrud. langt den overvejende 

andel af hærværk bliver begået på bygninger og i opgange, mens 15 % af den 

samlede hærværk kan henføres til ødelæggelser på udearealer. graffiti udgør 

kun en mindre del af den hærværk, der bliver begået i Bispehaven svarende til 

7 %, hvilket også finder genklang i tryghedsmålingen, hvor kun 9 % vurderede 

graffiti som et problem i meget høj grad i Bispehaven. I 6 % af tilfældene har der 

være tale om afbrænding eller forsøg på afbrænding af løsdele, hvilket svarer til 

44 tilfælde over de sidste tre år. 

figur 17: fordelingen af hærværkstyper

” Derudover har der været brand i opgangen to gange. Første gang 
opdagede vi det ikke før dagen efter, da vi kom ud og undrede os 
over at opgangen var sodet til. 2. gang blev der banket på alle dørene 
kl. 22 om aftenen. Det var en lidt ubehagelig oplevelse, men det er 
ikke noget, der har gjort mig eller min kæreste utrygge ved at bo her. 
Begge gange var der sat ild til reklamer, der lå smidt ved postkasser-
ne. Efterfølgende blev der sat et skilt op af varmemestrene med en 
forklaring på, hvorfor man ikke skal smide reklamer, og efterfølgende 
har der ikke været problemer. I den ene brand røg også en cykel“

– Martin 23 år
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fordelingen af typer af indbrud / forsøg på indbrud viser at såvel boligforenin-

gens egne lokaler, lejligheder samt beboernes kælderrum er udsat for indbrud. 

Indbrudssikring og forebyggelse kan således ikke målrettes særlige bygninger, 

men er et generelt problem i Bispehaven. 

figur 18: fordelingen af typer af indbrud / forsøg på indbrud

” Kælderrummet bliver brudt op lige så snart der kommer den mindste 
lille lås på. Selv efter Abloy låsene er kommet på i kælderdørene, er 
der ligeså meget hærværk som før. Jeg har valgt ikke at låse det af. 
Da jeg overtog kælderrummet kom varmemesteren og reparerede og 
satte ny dør i og sagde: ’lad nu være med at låse det, for det bliver 
sparket op lige så snart du sætter lås på’. Det kan jeg så se på de 
andre kælderrum, at det sker. Har for nyligt begyndt at have ting stå-
ende dernede og det har stået i fred i 3 måneder. Kan se de har været 
inde i kælderrummet for der er tilføjet spraymaling“

– Lars 47 år

når hjem bliver utrygt
Ifølge antropolog mark vacher er et af de mest utryghedsskabende 

normbrud, når der har været indbrud i ens hjem. det trygge og hygge-

lige de fleste mennesker så stærkt forbinder med hjemmet er blevet til 

det uhyggelige, ideen om det trygge hjem er uigenkaldeligt ødelagt og 

en fundamental følelse af sikkerhed mangler. 

der er stor forskel på, hvordan beboere reagerer i krisesituationer. for 

nogle beboere kobles indbrud i hjemmet med andre utrygge hændelser 

i boligområdet og for mange bliver denne hændelse dråben, der får bæ-

geret til at flyde over. 

som konsekvens vælger flere beboere (de der har mulighed herfor) at 

fraflytte området.

Beboercase: når bægeret er fyldt…
rie og hendes familie har haft indbrud lige op til jul. tyvene har ikke bare 

stjålet værdigenstande og alle deres julegaver, de har også hærget hjem-

met og ødelagt indbo. 

politiet har fundet tyvekoster i kælderen lige overfor. en eller anden har 

holdt øje for dem, så de kunne nå at slippe væk.

”det værste er at det formentligt er nogle, der bor i området og har holdt 

øje med, hvornår vi var hjemme eller ej. nogle man går og glor på“. 

den sidste og afgørende dråbe var dog da rie faldt i snak med marie, 

der fortalte om, hvordan hun var blevet overfaldet i Bispehaven. ”hvis 

man kan finde på at overfalde gamle damer, så kan man også finde på at 

overfalde mødre med små børn“, siger rie. 

det er én af de ting, rie ikke kan acceptere (rie, 37 år).
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kriminaliTeT og Tryghed
uanset om kriminaliteten i Bispehaven for den enkelte beboer opleves som 

utryghedsskabende eller ej, så kan der konstateres omfattende normbrydende 

kriminel aktivitet. I tryghedsmålingen angav en fjerdedel af de adspurgte be-

boere, at de havde været offer for kriminalitet inden for det seneste år, og at 

langt hovedparten af disse forbrydelser fandt sted i Bispehaven. sammenlignet 

med tilsvarende undersøgelse for hele landet betyder dette en forhøjede risiko 

i Bispehaven ift. at blive offer for kriminalitet. en sådan risikovurdering finder 

også genklang i anmeldelsesstatikken, hvor der vægtet på baggrund af antallet 

af beboere bliver anmeldt ca. dobbelt så mange forbrydelser i Bispehaven som i 

aarhus i alt. typen af kriminalitet er dog sjælden personfarlig, og de væsentligste 

dokumenterede kriminelle handlinger er forskellige former for indbrud, hærværk 

samt tyveri af nummerplader. særligt indbrud og hærværk kan være med til at 

underminere trygheden, da indbrud i eget hjem kan opleves som den ultimative 

krænkelse af ens tryghedsfølelse, mens hærværk er med til at opretholde og 

opfordre til normbrydende aktivitet. der eksisterer dog ikke et 1:1 forhold med 

oplevelsen af tryghed og omfanget af kriminalitet. historier, fortællinger og kate-

goriseringer spiller også en væsentlig rolle ift. den oplevede tryghed.

Image og fortællinger om Bispehaven
Hvilket slags sted er Bispehaven? Et hjem? En ghetto? Begge dele? Alt efter 
hvem man spørger er svarene forskellige, og det har stor betydning hvilket per-
sonligt kendskab man har til området, og hvor man har sine informationer fra. 

Kategorisering og statistikker, image udadtil, fortællinger og personlige ople-
velser har alt sammen indflydelse på hvordan vi opfatter, forstår og oplever 
Bispehaven – både i positiv og i negativ retning.

ForTællinger om Bispehaven
udover faktisk begået kriminalitet og utryghedsskabende oplevelser og møder 

mellem beboere er der yderligere et element, der har indflydelse på, hvordan 

både beboere og andre bedømmer og risikovurderer Bispehaven. 

historier og fortællinger, vi hører om Bispehaven, har indflydelse på, hvordan 

vi opfatter og oplever at færdes i Bispehaven og hvilket image, Bispehaven har 

udadtil. 

”Det er et godt sted, men når man tænker Bispehaven, tænker man en 
ghetto“

– Ahmed, 15 år

”Jeg plejer at sige, at jeg bor i en ghetto. Ellers hvis jeg skal fortælle 
nogle, hvad det er, så siger jeg, at det er de der store betonblokke, 
men at der egentligt er meget fint at bo“

– Anna, 23 år

”Jeg er blevet positivt overrasket. Jeg er tekniker og forholder mig 
til de tekniske problemstillinger, synes ikke Bispehaven burde have så 
negativt ry, som det har. Jeg synes, det er et dejligt sted“

– Inspektør i Østjysk Bolig
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Bispehaven har gennem mange år været kategoriseret som et udsat boligområ-

de på landsplan og figurerer som et særligt udsat boligområde i aarhus kommu-

nes kategorisering af almene boligområder. 

statistikkerne i de foregående afsnit beretter om, nogle af de udfordringer og 

problemstillinger, der er kendetegnende for Bispehaven, men relevant i denne 

sammenhæng er, hvad statistikker og kategoriseringen som et særligt udsat bo-

ligområde samt negative fortællinger om Bispehaven indebærer ift. image (hvor-

dan andre betragter Bispehaven) samt beboernes egen forståelse af hvilket sted, 

deres hjem er.

kategoriseringen af Bispehaven som et særligt udsat boligområde betyder, at vi 

fra start af taler om og forstår Bispehaven som et problematisk sted.lægger vi 

derudover negative historier og fortællinger vi har hørt fra folk, vi kender eller via 

medierne, kan Bispehaven nemt fremstå som et sted, hvor kriminalitet og anden 

utryghedsskabende aktivitet kan finde sted. 

negative historier og rygter om et område er med til at skabe fordomme. ghet-

tobetegnelsen klistrer og er svær at komme af med igen. for mange af de bebo-

ere, vi har snakket med, er det svært ikke at forholde sig til ghettobetegnelsen, 

når de skal fortælle, om hvilket sted Bispehaven er – også selvom de egentlig ikke 

finder betegnelsen ghetto passende for boligområdet. 

”Det dårlige image belaster. Jeg fik en opringning fra en kvinde, der 
ville arrangere en tur for andre kvinder til Bispehaven. De tør ikke selv 
gå derned. Der er andet fokus på, når der sker noget dårligt i Gellerup 
eller Bispehaven“

– Nærpolitiet i Aarhus Vest

”Det er ikke en ghetto! Jeg har set en ghetto før, jeg har boet selv i en 
ghetto, så det er ikke nogen ghetto.. Der findes ikke ghettoer i Dan-
mark, det er bare nyhederne, der overdriver det rigtigt meget først 
og fremmest. Men en ghetto, som jeg har oplevet det, det er meget 
værre“

– Marwan, 18 år

”Jeg havde hørt mange negative ting på forhånd om Bispehaven, men 
mange fordomme er blevet gjort til skamme. Jeg har følt mig taget 
godt imod her og føler mig tryg i området. Jeg ser ikke Bispehaven 
som en ghetto. Der er mange, der går på arbejde – mellem kl. 16-18 er 
der stort flow af mennesker, der bevæger sig rundt og udenfor Bispe-
haven, fordi de skal noget udenfor Bispehaven“

– Elsebet, 42 år

”Jeg kan ikke se at Bispehaven er ghetto som Gellerup. Det er normalt 
at både dansker og udlændinge grupperer sig“

– Mahmoud, 57 år

negative historier om kriminalitet er svære at komme af med igen og bliver del 

af den fortælling, der skabes om et sted, gengives og overleveres mund til mund 

mellem beboere, på nettet eller i medierne. 

Forundersøgelsen

Bispehaven på nettet
googler man Bispehaven er et af de første hits:

” Bispehaven er et boligkompleks med høje betonblokke, der lig-
ger i forstaden Hasle, Aarhus. Omkring 70% af beboerne er indvan-
drere eller flygtninge. Sammenlignet med andre områder i Aar-
hus har Bispehaven en høj andel af arbejdsløshed og kriminalitet. 
 
I 2000 var Bispehaven ramt af en sag om massevoldtægt. Syv drenge 
var tiltalt for voldtægt af en 14-årig pige“

– www.da.wikipedia.org/wiki/Bispehaven, 29.04.13



54

cfBu konkluderer, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem beboernes 

oplevede tryghed og den faktisk forekommende kriminalitet i et boligområde, og 

forskningsmæssigt er der usikkerhed ift., hvordan snak og mediedækning af en 

kriminel hændelse påvirker beboernes oplevelser af utryghed.

”Man kan dog nok roligt konkludere, at der er en påvirkning, at den er 
uforudsigelig, at den varierer ganske meget efter det enkelte tilfælde, 
og at den varierer på en måde, der meget vanskeligt kan tages højde 
for i en kvantitativ undersøgelse. Man kan som eksempel forestille sig 
et tilfælde af voldtægt et sted i det offentlige rum i et boligområde. 
Denne hændelse kan sprede skræk og rædsel blandt beboerne sand-
synligvis bakket op af mediedækningen, men vejer næsten intet stati-
stisk set“

– CFBU 2012: 30

selvom beboere eller naboer ikke selv har oplevet at blive udsat for kriminalitet 

i Bispehaven, så skaber fortællingerne om kriminelle handlinger rettet mod an-

dre i Bispehaven en frygt for at lignende kan ske for dem. kriminelle handlinger 

kobles til stedet Bispehaven, der kommer til at fremstå som utrygt og til negative 

situationer, der kan opstå.

”Uden præcis viden om kriminaliteten i boligområdet er det umuligt 
for den enkelte beboer at danne sig et realistisk billede af risikoen 
ved at færdes ude i boligområdet, hvorfor den personlige oplevelse af 
tryghed ikke hverken teoretisk eller praktisk kan hænge sammen med 
den faktisk forekommende kriminalitet“

– Ibid

Fortællinger om og oplevelser i Bispehaven, der skaber frygt og 
utryghed 
L:  Altså når jeg ser Bispehaven, så ser jeg sådan mest mit eget område. 

Sådan her [Hasle Centervej] kalder jeg det mest for Hasle. Jeg er 
også sådan lidt på en måde bange for at komme herned, især når det 
er aften

I: Hvor, ned på Hasle Centervej?
L: Ja Hasle Centervej
I: Så der er forskel?
L:  Ja, jeg ser der er forskel. Også fordi jeg har hørt historier hernede fra, 

som jeg også lidt er bange for. 
I: Okay, hvad er det for nogle historier?
L:  Den anden dag hørte jeg om en dame, der var blevet rullet hernede, 

altså de tog hendes ting fra hende. Og det var også nat. Jeg tør ikke 
komme her sådan, når det bliver mørkt […] Men også, at her, du ved 
drengene, de fleste de er her, fordi der også er klubben hernede [i 
Trivselshuset]. Så drengene de er mest herovre, dem med motorcyk-
lerne og det hele. De er ikke så meget dernede [Bispehavevej]

I: Hvorfor bliver I bange for drengene?
L:  Man har jo hørt nogle historier. Man ved jo ikke om de er rigtige eller 

forkerte, men når man hører dem, bliver man på en måde bange. Det 
at de har gjort, når de ruller én f.eks., de går jo også måske rundt med 
pistoler eller kniv. Det gør de nok. Det er nok derfor man er bange. 

I: Har I selv oplevet noget, hvor I blev bange?
Y:  Ja. Det var henne ved Netto, så var der nogle drenge, der havde røvet 

nede i parken, der hvor husene var, så var de løbet ud på gaden, og så 
kunne du bare høre, at de løber, og de har bare alt muligt i hænderne, 
og så kommer politiet, og det bliver man lidt bange af. Og så kigger 
du sådan, og så kan du bare se, at mange af dem, er nogle du kender. 

I: Herfra?
Y: Ja, og så bliver de taget med af politiet. Så man bliver lidt bange. 

– Leila og Yasmin, 16 år

Forundersøgelsen
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historier, sladder, hvem man kender blandt beboerne og hvorfra man får sine in-

formationer fra samt egne erfaringer og oplevelser er med til at skabe grundlag 

for den risikovurdering beboerne (bevidst eller ubevidst) foretager ift. færdsel i 

Bispehavens udearealer og deres generelle følelse af tryghed eller utryghed ved 

at bo der. der kan være misforhold mellem beboernes egen risikovurdering og 

faktiske forhold (faktisk begået kriminalitet) alt efter, hvilke informationskilder 

man har som beboer, hvem man kender og omgås m.m, men generelt vurderer 

beboere deres eget boligområde som mere trygge, fordi de kender stedet inde-

fra. det personlige kendskab, der også omfatter positive oplevelser vil ofte afba-

lancere og overdøve de dårlige historier og fortællinger (daB 2012).

image
omtale af Bispehaven i medier og fra samfundets institutioner har ikke bare be-

tydning for beboernes opfattelse og vurdering af tryghed og utryghed i bolig-

området, men også for Bispehavens image – det billede det omkringliggende 

samfund har af Bispehaven. 

gæster og besøgende i Bispehaven har ofte et andet billede af Bispehaven end 

beboerne selv. flere beboere er meget opmærksomme på, hvordan Bispehaven 

fremstår udadtil overfor besøgende:

”Affald er det største problem i Bispehaven. Lige meget hvor meget 
reklame man gør for, hvor godt det er at bo i Bispehaven, så er det 
sådan noget her folk udefra vil sige: ’Nej det vil jeg ikke bo i’. Det kan 
være sådan noget, der er med til at trække Bispehaven ned i karakter“

– Elsebet, 42 år

”Hvis jeg boede i et hus, så ville jeg da have at græsplænen og ind-
kørslen så pæn ud, for det er det billede folk ser af mig. Det er dårligt 
for Østjysk Bolig, hvis det er det førstehåndsindtryk nye beboere mø-
des af“

– Mads, 47 år

affald, hærværk og misvedligeholdelse generelt er et problem for mange be-

boere, men sjælden direkte utryghedsskabende (jf. figur 11 og figur 12). dette er 

dog anderledes ift. besøgende og andre udefrakommende, der ikke kender Bi-

spehaven indefra. her er førstehåndsindtrykket og ’historier’ afgørende for deres 

opfattelse og vurdering af Bispehaven. 

”Det er trist med hærværk. Jeg bliver vred over det eller trist, men 
ikke utryg. Det skæmmer boligområdet – ville ikke tage gæster med 
den vej forbi, fordi det ville være pinligt“

– Johanne, 75 år

”Det ser trist og beskidt og hæsligt ud. Her har man ikke lyst til at bo, 
hvis man så det udefra. Jeg synes, det er trist, hvis ens gæster skal 
synes, at det her er ikke et rart sted at være. Jeg har oplevet at gæster 
spørger nervøst til, om de kan lade deres biler stå parkeret udenfor. 
Når de ser beskidte opgange, graffiti osv. giver det et dårligt indtryk 
og image“

– Vera, 55 år

Forundersøgelsen



56

Broken windows

”Det er vigtigt, at sørge for at reparere lynhurtigt, når noget ødelæg-
ges. Det indbyder til at man fortsætter ødelæggelse, hvis noget får lov 
til at stå og forfalde. Forfald avler gris.“

– Marie, 65 år

Inden for kriminologien opererer man med broken windows teorien. 

Ifølge denne teori vil omgivelserne og disses tilstand være med til at 

afspejle og signalere sociale normer i et givet område. 

et boligområde, der ser vedligeholdt og rent ud vil signalere, at der er 

nogle, der kerer sig om stedet, at der holdes opsyn med området og at 

hærværk og kriminalitet ikke vil blive tolereret. omvendt vil et mis-

vedligeholdt sted signalere det modsatte. ved ikke at tolerere tegn på 

misvedligeholdelse og hærværk, mener tilhængere af teorien, at mere 

alvorlige tilfælde af kriminalitet også kan forhindres (Wilson and kelling 

2007)

nul tolerance overfor misvedligeholdelse og tegn på hærværk o.l. i bolig-

området kan altså bidrage til at forbedre image og muligvis også mod-

virke andre typer af kriminelle handlinger i boligområdet. det er dog vig-

tigt, at det ikke blot er et spørgsmål om at driften skal være mere aktive 

ift. reparation og renholdelse, men at det er beboerne, der i fællesskab 

siger fra overfor social uorden i boligområdet.

Forundersøgelsen
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opsummering
på baggrund af de foregående afsnit kan vi opsummerende fremhæve følgende 

hovedpointer: 

•	  en skæv beboersammensætning med negativ social slagside i form af en 

høj andel børn og unge, mange fattige familier, kulturel diversitet og en høj 

andel kriminalitetssigtede børn og unge har stor indflydelse på det sociale 

miljø.

•	  Boligsociale og kommunale indsatser skaber og understøtter lokale tværgå-

ende, fællesskaber især blandt børn og unge, men der eksisterer også mange 

små lokale beboergrupper og fællesskaber, der er lukkede om sig selv og hie-

rarkiserede og kan virke ekskluderende. langt fra alle beboere føler sig som 

del af et fællesskab og Bispehaven kan således for nogle beboere og uden-

forstående fremstå som en isoleret ø eller en lukket landsby, med negative 

konsekvenser til følge ift. oplevelse og håndtering af utryghed og kriminalitet.

 

•	  Børn og unge er dominerende brugere af fælles- og udearealer og får i høj 

grad lov til at sætte normer for brug af og adfærd i udearealerne. når de 

samles i grupper eller bandelignende grupperinger opfattes de af beboerne 

som den største kilde til utryghed og kan give anledning til generationskon-

flikter, især når grænser for hjem overskrides.

•	  26% 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 og her peges primært på unge, der samles 

i grupper, ungdomsbander, men også manglende belysning og indbrud, . 

mange nævner hærværk, affald og scooterkørsel som væsentlige problemer 

i Bispehaven, hvilket er forhold som indirekte har betydning for den opleve-

de tryghed. 

•	  Beboere der har været udsat for kriminalitet er generelt mere utrygge og 

25% af beboerne i tryghedsmålingen svarer, at de har været udsat for kri-

minalitet (dobbelt så mange som landsgennemsnittet) og heraf er 91 % af 

hændelserne begået i Bispehaven. det samlede antal for politianmeldelser 

ligger 2 gange over niveauet for aarhus i alt, og de mest udbredte krimina-

litetstyper er tyverier (særligt af nummerplader), indbrud i kælderrum og 

lejligheder samt hærværk. 

•	  tillid blandt beboere, et stort netværk / kendskab til andre beboere og risi-

ci-reducerende adfærd kan medvirke til at reducere utryghed. 

•	  et højt kriminalitetsniveau har ikke nødvendigvis betydning for beboer-

nes oplevelse af tryghed / utryghed. kategorisering som udsat boligom-

råde (ghetto), negative fortællinger og historier om Bispehaven beboe-

re imellem og i medier skaber negativ forforståelse og forståelsesramme 

for Bispehaven og et negativt image, der er svært at komme af med igen.  

der er dog ofte forskel på beboernes vurdering af boligområdet (indefra) 

og image (udefra) og førstehåndsindtryk er vigtigt ift. sidstnævnte (affald, 

hærværk og vedligehold).

Forundersøgelsen



58

Fysiske rammer



59

Fysiske rammer

de fysiske rammer udgør scenen, hvor beboernes dagligdag udspiller sig. det er 

her de er hjemme, slapper af og er sammen med familie og venner. det er et sted 

for leg og fritid og socialt samvær, men som de forrige afsnit har vist, desværre 

også et sted, hvor kriminalitet og utrygge oplevelser udspiller sig. I den følgen-

de analyse vil vi behandle nogle af de problematikker, der gør sig gældende for 

fælles- og udearealer i Bispehaven. vi tager dels udgangspunkt i beboernes op-

levelser og betragtninger, dels professionelle, fagpersoners og egne vurderinger 

af de fysiske rammer og deres beskaffenhed. hvordan tillader de fysiske rammer 

at kriminelle eller utrygge hændelser kan ske? hvor og hvorfor oplever beboerne 

at føle sig trygge / utrygge? og hvordan kan vi ændre på de fysiske rammer, for 

at reducere muligheden for at disse uhensigtsmæssige oplevelser finder sted?

I denne 2. del af forundersøgelsen skal vi se på: 

•	  Beboernes færden i Bispehaven og deres brug af forskellige typer af op-

holdssteder.

•	  tryghedsvandring i Bispehaven hvor vi zoomer ind på konkrete steder i de 

fysiske rammer, der er problematiske ift. kriminalitet og / eller utryghed. 

•	  generelle kriminalpræventive og tryghedsskabende problematikker og an-

befalinger.

•	 opsummering af kapitlets hovedanbefalinger.
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Bispehaven kort beskrevet 
Bispehaven er et monofunktionelt boligområde bestående af 880 lejemål af 
forskellige størrelse (26-130 kvm) fordelt på 7 7-etagers blokke (A), 12 4-eta-
gers blokke (B og C), 4 rækkehusebebyggelser (D) og 4 (fælles)huse der i dag 
benyttes til Genbrug / Rap Akademi (E1), beboerhuset Trivselshuset (E2), var-
memesterkontor / selskabslokaler (E3) og ungdomsboliger (E4). Bebyggelsen 
er beliggende i forstaden Hasle i Aarhus Vest på adresserne Hasle Centervej og 
Bispehavevej med vejen Rymarken, der deler området i to halvdele. En fodgæn-
gerbro forbinder området for gående og cykelister. 

Boligerne er opført i perioden 1969-73 i betonelementer og facaderenoveret i 

2004-7, hvor bygningernes betonfacader bliver erstattet med glaspartier.

Fysiske rammer
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Fysiske rammer

skoLestIen

stIen Langs rymarken

HoVedstIen
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Beboernes brug af og oplevelser i udearealer

Fysiske rammer

opholdssteder til social sammenkomst (steder hvor folk er sammen i 
udearealer om fælles aktivitet/arrangementer)
rød cirkel med nummer:

1. ved trivselshuset

2. ved a7

3. ved multibanen

4. Bag vandtårnet

5. ved a2 (slusen ved nr. 45)

6. ellekærinstitutioner

7. parken ved ældreboliger

8. klokkerparken

legepladser i Bispehaven 
Blå cirkel med nummer:

1. Byggelegepladsen, ryhavevej 

2. ved trivselshuset, hcv

3. mellem blok a4 og a5, hcv

4. mellem d3 og d4, hcv

5. ved multibanen, Bhv

6. mellem blok a1 og a2, Bhv

seks små legepladser til de yngste børn, Bhv 

rekreative opholdssteder
•	  den grønne kile: hasle bakker, parken mellem hcv og ringvejen 

og klokkerparken
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Beboernes ruter og bevægelsesmønstre i Bispehaven
på kortet (forrige side) kan ses nogle af de ruter og stier, der ofte benyttes af 

beboerne i deres daglige gøremål rundt i området. vi skelner mellem forskellige 

typer af stier: 

•	 centrale, trafikerede stier, som beboerne bruger (rød)

 °  hovedstien, der løber gennem området i øst-vestlig retning og forbin-

der de to bebyggelsesområder 

 °  skolestien, der forbinder Bispehaven med det omkringliggende lokal-

område og de grønne, rekreative områder

 ° stien langs rymarken

•	 uofficielle stier (genveje) som beboerne selv har trådt (gul)

 ° sti mellem rækkehusene ned til hasle (butikscenter / netto

 ° sti ned over skråningen fra blok a3 til rymarken / hasle centervej

 ° sti ned ad volden ved B8

 ° sti ned ad skråningen til busstoppestedet på rymarken

 ° sti i det nordlige hjørne mod krydset ved ringvejen og viborgvej

 ° sti i østlig retning ved c1 

stierne viser nogle bevægelsesmønstre i bebyggelsen og skal bidrage til at give 

et overblik over, hvilke stier og områder af bebyggelsen, der er mest befærdede. 

på kortet kan det imidlertid ses, at Bispehaven er kendetegnet med mange stier, 

hvilket kan bidrage til at sprede snare end samle beboerne, hvilket kan svække 

den uformelle sociale kontrol.

problematikker og anbefalinger ift. de centrale stier og stisystemerne generelt 

gennemgås i nærmere i afsnittet ”tryghedsvandring – gennemfartssteder “ s. 82.

Beboernes opholdssteder i Bispehaven 
udover ruter er der indtegnet forskellige typer af opholdssteder, som beboerne 

giver udtryk for, at de benytter. 

•	 legepladser

•	 opholdssteder til social sammenkomst og aktivitet

•	 rekreative opholdssteder

på de følgende sider vil vi trække nogle få eksempler frem på forskellige typer af 

opholdssteder for at vise, hvilke kvaliteter og problematikker beboerne fremhæ-

ver ved deres opholdssteder, samt anbefalinger og ønsker, der kan give inputs til 

at skabe attraktive og brugbare opholdssteder fremover.

Fysiske rammer



65

generelt om beboernes opholdssteder 
der er stor forskel på, hvordan forskellige beboergrupper og beboere anvender 

udearealerne. vi vil ikke her komme med en udtømmende liste over alle de ste-

der, hvor beboere opholder sig, men pege på nogle overordnede mønstre og 

centrale eller bemærkelsesværdige opholdssteder.

•	  Få centre: generelt er der få opholdssteder i Bispehaven, der benyttes me-

get. aktiviteter i udearealer er derfor koncentreret om nogle få centre.

•	  sæsonforskelle: I sommerhalvåret er der meget mere aktivitet og ophold i 

udearealerne end i vinterhalvåret og også i ferieperioder. 

•	  alder: Børn og unge er de dominerende brugere af udearealerne i Bispeha-

ven.

•	  køn: Især drenge og unge mænd er særligt synlige i udearealerne og føler 

stort ejerskab over visse dele af boligområdet, hvor de føler, de er på hjem-

mebane (territorielle).

•	  Indenfor eller udenfor fællesskab: Beboere der er del af fællesskab(er) / net-

værk / socialt liv / boligsociale aktiviteter i Bispehaven bruger i højere grad 

udearealer i Bispehaven end beboere, der ikke deltager / er del af et fælles-

skab. disse opsøger i højere grad rekreative områder udenfor Bispehaven.

Fysiske rammer
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uddyBende eksempel – legepladser: legepladsen mellem Blok a1 
og a2 på hasle cenTervej
legepladsen er beliggende på Bispehavevej mellem de to høje blokke a1 og a2. 

I forbindelse med facaderenoveringen i 2007 blev pladsen også renoveret bl.a. 

med ny legeplads fra kompan, bordtennis borde, bænke og belægning. selve 

legepladsen er omkranset af træer der giver læ og skygge.

legepladsen henvender sig først og fremmest til større børn og er ikke velegnet 

til små børn.

Fysiske rammer
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Fysiske rammer

Beboernes oplevelser og udtalelser om legepladsen: 
generelt bruger beboere uden børn ikke de udearealer, der er indrettet med le-

gepladser. flere beboere giver udtryk for, at der generelt er for få legepladser 

eller at den legeplads, der er tættest på deres lejlighed ikke er alderssvarende 

ift. deres børn.

” Det er jo en moderne, uinspirerende legeplads (griner). Det er mere 
legeredskaberne jeg siger, er uinspirerende. De der moderne Kom-
pan-konstruktioner der, de er meget abstrakte til børnene. Og igen er 
her meget åbent og forblæst ift. ophold. Men det er jo hele dilemma-
et her – skal du lave læ, lukker du også af for udsynet og trygheden…
Som sagt vælger jeg altid parken til rekreation i udearealer. Der var 
mere liv her før, da ungdomsklubben lå her. Der var der unge, der 
hang ud og spillede fodbold. Der er dog stadig liv – børn der leger og 
forældre, der holder øje med deres børn oppe fra lejlighederne. Det 
er sådan lidt 50’er-agtigt“

– Sofus 30 år

” Min legeplads. Kan rigtigt godt lide den med de tætte træer, lidt hu-
leagtigt og den ligger lige der, hvor jeg bor. Hvis jeg har børn på 
besøg, er det et oplagt sted at gå ned. Der er hyggeligt på trods af 
beton elementer. Ved ikke hvorfor jeg kan lide den, måske fordi det 
er mit sted. Et træbord ville gøre det mere attraktivt“

– Tina 37 år

” Det er ikke et sted, jeg ellers ville bruge – min søn er for lille – men 
min kæreste skal lige over og svinge lidt, hvis vi går forbi på vej ned 
for at handle e.l. Det er ikke et sted, hvor jeg selv ville gå ned og sæt-
te sig med en kop kaffe e.l.“

– Line 29 år

” Jeg kan huske, da de lige havde bygget legepladsen – da skulle vi stå 
i kø for at prøve, så populær var den. Sådan er det ikke længere. Den 
bliver stadig brugt lidt, men ikke af så mange“

– Leila 16 år

positive træk ved legepladsen mellem a1 og a2 på halse centervej: 
•	 hyggelig plads pga. træer der afskærmer og skaber rumfornemmelse

•	 god legeplads for større børn

•	 her er liv om sommeren, og mange børn der leger

Beboernes anbefalinger til legepladser
•	 flere læsteder

•	 mere grønt

•	 træer der kan afskærme lidt og skabe rum fornemmelse

•	  flere bænke og borde, så der er mulighed for at voksne / forældre kan sidde 

ned, når de er på legepladsen med deres børn.
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uddyBende eksempel – opholdssTeder Til social sammenkomsT og 
akTiviTeT: pladsen ved TrivselshuseT
pladsen ved beboerhuset trivselshuset er beliggende mellem to blokke (a3 og 

a4) på hasle centervej på et af dækkene over u-niveau. udearealet er inddelt i 

forskellige funktioner / zoner. 

udover en lille legeplads for de mindste børn med sandunderlag er der en lille 

plæne til at spille fodbold, et bålsted, en pavillon beregnet til optræde / under-

holdning (bruges næsten ikke) og en del borde og bænke umiddelbart foran 

beboerhuset, men også få borde / bænke i den anden ende af pladsen. 

Beboerhuset er hjemsted for det boligsociale arbejde i Bispehaven og her fore-

går mange aktiviteter for børn, unge og voksne. det er et naturligt mødested og 

center i bebyggelsen som de fleste beboere kender til.

siden februar 2012 har den kommunale ungdomsklub også haft til huse her. ord-

ningen er dog kun midlertidig, mens man forventer at en ny ungdomsklub er fær-

digopført i løbet af efteråret 2013. dette betyder at trivselshuset i endnu højere 

grad udgør det centrale mødested og opholdssted især for børn og unge. 

Fysiske rammer



69

Fysiske rammer

Beboernes oplevelser og udtalelser om pladsen: 
de fleste beboere omtaler stedet her som et opholdssted, de forbinder med po-

sitive aktiviteter, også selvom de ikke selv kommer her. om sommeren især er her 

altid liv og aktivitet: hoppepuder, badeland, grill osv. en del familier med anden 

etnisk baggrund samles her om sommeren og griller mens børnene leger.

” Vi bruger også pladsen foran Trivselshuset om sommeren sammen 
med familien. Min mor og far bor i blokken ved Trivselshuset“

– Mahmoud 57 år

” Kender stedet. Jeg kommer ikke meget, men har været der med børn 
på besøg. Det er dejligt, at der er noget for børn og børnefamilier. 
Der foregår gode ting / aktiviteter“

– Vera 55 år

” Her er liv og glade dage om sommeren. Som regel kommer der 1-2 
børn og så kommer der flere til. Det er her ovre, der er hoppeborg. 
Der er ingen støjgener – jeg synes bare, det er hyggeligt. Jeg har 
siddet dernede men kun sjældent. Der er så mange dernede, at man 
tænker, hov der er nok nogen, der føler, at det næsten er deres, for 
der er nogen, der griller meget dernede i løbet af sommeren. Det er 
det der med at være alene og så komme med sin pølse, det er lidt 
svært“

– Jeppe 57 år

” Der kan være sjovt om sommeren. Så er der mange mennesker / liv, 
hoppepude, fester osv. Det er faktisk det eneste sted, der samler folk. 
Jeg ved ikke hvorfor, men Trivselshuset det samler bare folk. Selv de 
ældre kommer ned og sidder der og familier. Men min mor og hen-
des venner kommer ikke derhen. Min søster hun elsker Trivselshuset. 
Det er mest ’arabere’, der kommer ved Trivselshuset – ikke så mange 
somaliere“

– Yasmin 15 år

positive træk ved Trivselshuset: 
•	 masser af liv og mennesker

•	 Både børn, unge og voksne mødes

•	 aktiviteter om sommeren som hoppeborg, vand, grill

•	 gode muligheder for at sidde ved borde / bænke med sin familie

•	 flere funktioner / muligheder på pladsen

•	 læ-pladser

Beboernes anbefalinger til opholdssteder til social sammenkomst og aktivitet
•	 flere borde / bænke

•	 mulighed for at grille

•	  etablering af flere centre / uderum i Bispehaven, hvor der er liv pga. mulig-

hed for aktiviteter, organiserede aktiviteter, arrangementer for beboere

•	  Indretning af udearealer der faciliterer møder på tværs af alder, etnicitet, 

køn, beboergrupper
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uddyBende eksempel – rekreaTive opholdssTeder: klokkerparken
parken ligger syd for Bispehaven på den anden side af ryhavevej og er del af den 

grønne kile, der skærer sig ind gennem vestbyen og Bispehaven.

parken er kommunalt område, og mens den øverste del af parken er mindre til-

gængelig pga. tæt buskads, er størstedelen af parken dækket af grønt græs, 

træer og beplantning. her er træbænke og en lille legeplads i den sydlige ende 

af parken.

Fysiske rammer
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Fysiske rammer

Beboernes oplevelser og udtalelser om parken: 
en del beboer foretrækker at bruge klokkerparken som rekreativt område (den 

grønne kile generelt) frem for Bispehavens udearealer.

legepladser og legeområder med mange børn er ikke så attraktive for beboere 

uden børn, der gerne vil slappe af udenfor:

” Jeg bruger ikke rigtigt opholdssteder i Bispehaven. Det er fint, der er 
så mange legepladser. Og jeg synes også, de bliver brugt. Jeg synes 
ikke, det sted er så hyggeligt, fordi der er den grav lige ved siden af 
med bilerne. Der er heller ikke så grønt. Det er ikke et sted jeg ville 
sætte mig. Måske fordi, hvis jeg kunne forestille mig, jeg ville sætte 
mig med en bog, så ville det være et sted, hvor der var meget larm 
pga. børn og sådan, men også fordi det ligger mellem to gigantiske 
betonklodser, så jeg ville ikke synes, det var særligt hyggeligt. Jeg 
ville tage det sted der ligger på den anden side af Ryhavevej. Der 
ligger en park“

– Anna 23 år

hundeejere, studerende og unge – både piger og drenge – er nogle af de bebo-

ergrupper, der bruger parken rekreativt. 

anbefalinger ift. fortsat brug af rekreative områder udenfor Bispehaven i lo-
kalområdet:
•	 Bedre udnyttelse af den øverste del af parken tættest på Bispehaven. 

•	  forbedring af adgangsforhold til parken mod ryhavevej. det tætte og høje 

buskads ud mod ryhavevej inviterer ikke indenfor. der mangler officiel ind-

gang til parken med skiltning og evt. oversigtskort. 

•	  skabe bedre sammenhæng mellem Bispehaven og klokkerparken og den 

grønne kile generelt (forbedring af stier, oversigtskort, temaer som f.eks. 

motionsruter  /  aktivitetssti gennem Bispehaven e.l.).

positive træk ved klokkerparken: 
•	 grønt og hyggeligt (natur og beplantning)

•	 fred og ro

•	  Bænke, hvor man kan sidde uforstyrret og snakke uden at støde ind i hele 

familien  /  drenge (unge piger)

•	 pænt

•	  Ingen overvågende øjne fra blokkene. Beboere kan føle sig udstillet mellem 

blokkene

Beboernes anbefalinger til rekreative opholdssteder (i Bispehaven): 
•	 mere beplantning 

•	 steder uden legeområder med mulighed for ro (zoneopdeling)

•	 læsteder

•	 flere (træ)bænke og borde, hvor man kan sætte sig og slappe af
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Stien ned til Netto

Broen over Rymarken

Fysiske rammer
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rute
1.  Indgange/udgange til/fra Bispehaven (gående og personer med 

bus)

2. u-niveau (personer i bil)

3. p-niveau (parterre)

4. gennemfartsteder

 ° skolestien

 ° hovedstien

 ° stien langs rymarken

5. Broen over rymarken

6. stien ned til netto

Fysiske rammer

tryghedsvandring i Bispehaven
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indgange / udgange Til / Fra Bispehaven
der er flere ind- og udgange til Bispehaven på alle sider af bebyggelsen. på hasle 

centervej udgør u-niveau indgangen til området for bilister (jf. næste afsnit om 

u-niveau). for gående udgør stier og trapper indgange til Bispehaven. 

langs rymarken leder trapper og stier op til bebyggelsen på hver sin side af 

broen over rymarken og markerer således en officiel ind- / udgang, mens der i 

det nordlige hjørne ud mod krydset ved viborgvej og ringvejen er mere uformel 

ind- / udgang gennem en åbning i krattet. nogle af beboernes uformelle stier 

bliver med tiden gjort officielle ved at der anlægges en sti eller trappe. 

fælles for disse ind- og udgange er at de kommer til at udgøre førstehåndsind-

trykket af bebyggelsen / området.

problematikker vedrørende de fysiske rammer 
•	  få og uegnede affaldsspande. udover at der er for få og lang afstand imel-

lem dem, så opfordrer affaldsspandene ikke til brug og nogle beboere er 

usikre på deres formål (er det overhovedet affaldsspande?). derudover er 

affaldsspandene problematiske at tømme for driften. 

•	  dårlig oversigt ved ind- og udgangsveje pga. manglende belysning, kraf-

tig beplantning eller trappeløb gør det svært at orientere sig og forudse, 

hvad / hvem man møder rundt om hjørnet, ovenfor trappe o.l. 

•	  snævre passager ved ind- og udgangsveje, der samtidig er indrettet til op-

hold gør det til tider svært at passere andre beboere ugeneret som f.eks. 

grupper af unge, der går / står ved ind- og udgangsveje. 

kriminalitet begået på stedet 
•	 opbevaring af hælervarer.

Fysiske rammer
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Beboernes oplevelser og udtalelser om utryghed på stedet:
affald smidt i ude- og gangarealer giver indtryk af misvedligeholdelse og ligegyl-

dighed ift. boligområdet og legitimerer yderligere henkastning af affald. derud-

over skaber det mistillid mellem beboere / beboergrupper, når der tilsyneladen-

de er forskellige normer / kultur omkring renholdelse og affaldshåndtering (rent/

urent). madaffald der henkastes i udearealer tiltrækker skadedyr som rotter.

” Det som jeg tror folk udefra ser, det er vores affald, og det foran-
drer sig ikke. Jeg bliver aldrig nogensinde immun overfor det, og 
jeg bliver aldrig glad for at se det griseri. Vi har set rotter to gange 
ovre hos os, og det kunne vi minimere rigtigt meget. Lige meget hvor 
meget reklame man gør for, hvor godt det er at bo i Bispehaven, så 
er det sådan noget her folk udefra vil sige: ’Nej det vil jeg ikke bo i’. 
Det kan være sådan noget, der er med til at trække Bispehaven ned 
i karakter“

– Elsebet 42 år

flere beboere fortæller, at det kan virke ubehageligt at skulle passere tæt for-

bi andre beboere (typisk en gruppe af unge, men det kan også være folk, der 

indtager alkoholiske drikke i offentlighed eller større grupper af mænd omkring 

minibasaren ved hasle butikscenter), der går eller står og hænger ud omkring 

ind- og udgangsområder. 

” Det kan godt være lidt ubehageligt, at der står sådan en flok. Nogle 
gange bliver jeg nødt til at mave mig forbi, hvis de unge ikke flytter 
sig, men jeg tror ikke, det er bevidst, men blot fordi de er så optage-
de af, hvad de nu er i gang med. Jeg tror, at det måske kan virke lidt 
ubehageligt, fordi at de nogle gange skal spille lidt smarte, og så de 
fordomme man har, så er det ikke rart at skulle mave sig forbi alene“

– Ella 33 år

anbefalinger: 
Det Kriminalpræventive Råd:
•	  dårlig vedligeholdelse af beplantning kan skabe en laden-stå-til holdning – 

og øge motivationen til kriminalitet. 

•	 forbedre oversigtsforhold ved ind- og udgange.

Beboere: 
•	  opsætning af overvågningskameraer ved affaldsstationer og påtale / bøder 

til beboere, der håndterer affald forkert.

Andre: 
•	 koordineret opsætning af flere affaldsspande.

•	  Bedre info til beboere omkring affaldshåndtering f.eks. ved beboerguider, 

infomateriale med billeder / tegneserier e.l. 

•	  Bedre indretning af ind- og udgangsveje til Bispehaven. Beboernes egne, 

uofficielle ind- og udgangsveje forbedres eventuelt med hensigtsmæssig 

indretning (lys, oversigt, belægning, mulighed for uformel overvågning osv). 

•	  opsætning af velkomstskilt og oversigtskort ved centrale indgange til områ-

det med markering af faciliteter i ude- og fællesarealer (legepladser, idræts-

faciliteter, lokale foreninger osv.).
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u-niveau (underjordisk)
ved a-blokkene på hasle centervej og Bispehavevej er der indrettet et niveau 

lavere end parterre med adgang fra vejen og med mulighed for parkering af bi-

ler dels foran blokkene og dels under opholdsdækslerne mellem blokkene. her 

er også passage under blokkene a6-a4 for gående og adgang til opgangene i 

alle blokkene. det er også på u-niveau, at der er opstillet affaldscontainere til 

a-blokkene. 

I dækslerne er store, åbne lyskasser ned til parkeringsområdet og langs væg-

gene er aflåste parkeringsrum, der udlejes til beboere. under blokkene findes 

lavloftede rum der enten indrettet til cykelopbevaring eller bruges af driften til 

opbevaring. flere rum står dog ubenyttede hen.

problematikker vedrørende de fysiske rammer 
•	  mange mørke nicher og rum uden uformel overvågning (fra beboere eller 

andre færdende) og med manglende belysning samt oversigt, hvor der er 

mulighed for at begå kriminalitet eller normbrydende adfærd kan foregå 

uden at blive opdaget, og uden at nogen skrider ind. det er f.eks. muligt 

at stå i fred og ro og demonterer nummerplader i parkeringsarealet under 

dækket på u-niveau. fra lejlighederne er der ikke udsyn til parkeringsare-

alet, og da parkeringsarealet her er adskilt fra rekreative områder og stier, 

kommer der kun folk her med ærinde.

•	  nicher, kroge og rum med risiko for at blive ’fanget’ og ikke have gode flugt-

muligheder.

•	  affald smidt ved siden af affaldscontainere giver indtryk af ligegyldighed 

overfor området og disrespekt ift. fælles normer og regler. 

•	  frit tilgængelige, lavloftede kælderrum med dårlig oversigt og mange kroge 

er uegnede til cykelkældre. 

kriminalitet begået på stedet
•	 tyveri af nummerplader 

•	 Ildspåsættelse af biler

•	 tyveri af biler/cykler

•	 opbevaring af hælervarer 

•	 salg af euforiserende stoffer

Fysiske rammer
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Beboernes oplevelser og udtalelser om utryghed på stedet:
u-niveau er det sted i Bispehaven, hvor flest beboere oplever, at det er utrygt at 

færdes. I tryghedsmålingen peger 10 % af de adspurgte beboerne uhjulpet på 

u-niveau (parkeringskældrene), og det er dermed det mest utryghedsskabende 

sted. Beboere fortæller om stedet:

” Jeg synes det er en arkitektonisk katastrofe. Rummene derinde kan 
ikke bruges til noget – bør spærres af. Men der sker ikke noget der-
nede. Jeg har ikke haft dårlige oplevelser dernede og undlader ikke 
at gå derned“

– Mads, 47 år

” Det er meget uhyggeligt. Vi går aldrig den vej. Det er meget, meget 
mørkt“

– Lien, 55 år

” U-pladsen det er bare et sted, du ikke vil gå. Min mor turde ikke gå 
derinde“

– Leila, 15 år

anbefalinger: 
Det Kriminalpræventive Råd: 
•	  undersøge mulighed for afspærring af dele af u-niveau under blokkene, for 

at minimere gennemgang og brug af områder under blokkene (se bilag 2)

•	  reservere blok a3 og a4 til husstande uden biler i a3 og derved muliggøre 

etablering af 4 blokke (a2 + a4-7) med egen parkeringsplads evt. med aflå-

selige porte (se bilag 2).

•	  lysere / mere attraktive indgangsforhold fra parkering til opgange ved a1 

og a3

•	  sløjfe overdækket gangareal langs facaden ved blok a2, a4, a5 og a6 for 

at undgå utryg færden langs pillerne og evt. anlægge stenbede her, der for-

hindrer færdsel.

•	  dørskilte som letter orientering og fortæller om funktion og tilhørsforhold, 

gerne på alle døre – også depotrum 

•	  tydelig knallertparkering i aflåste rum evt. opdeling mellem ældre og yngre 

knallertførere. 

•	  Bedre markering af affaldsområder til affald, der ikke passer i alm. affalds-

containere

•	 Ingen cykelparkering på u-niveau

•	 se bilag 2 for uddybende kommentarer og illustrationer

Beboerne:
•	 afspærring af rum under blokkene

•	 etablering af nye / bedre cykelopbevaring

•	  kameraovervågning af både kældre og ift. affaldscontainere for at sikre en 

bedre affaldshåndtering og renholdelse.
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p-niveau (parTerre) – kælder og akTiviTeTslokaler
ved alle a, B og c blokke findes p-niveau. på a-blokke er dette niveau lavere end 

opholdsdæksler mellem blokkene. alle lokaler i dette niveau er kælderlokaler og 

ikke godkendt til beboelse.

de fleste lokaler lejes ud til beboere til opbevaring, nogle få til erhverv og nogle 

lokaler er varme / teknik / driftsrum / fælles vaskerier. 

derudover råder afdelingsbestyrelsen over 20 lokaler, der udlånes som aktivi-

tetslokaler til beboere og lokale foreninger som f.eks. future dance (boligsocialt 

danseprojekt), forældrehuset (arabisk / muslimsk opholds- og bedested), dart-

klubben m.fl. (se bilag 3).

problematikker vedrørende de fysiske rammer 
•	  tomme og misvedligeholdte lokaler giver udtryk for forladthed. manglende 

uformel overvågning og giver mulighed for, at der kan begås indbrud og 

hærværk, samt at kælderlokaler kan bruges til opbevaring af hælervarer.

•	  manglende opsyn med aktivitetslokaler giver mulighed for at utryghedsska-

bende adfærd kan foregå som f.eks. indtagelse af ulovlige, euforiserende 

stoffer. 

•	 søjler begrænser oversigten.

kriminalitet begået på stedet 
•	 Indbrud i kælderlokaler 

•	 hashrygning i kælderlokaler 

•	 opbevaring af hælervarer

•	 hærværk (smadrede ruder og graffitti)
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Beboernes oplevelser og udtalelser om utryghed på stedet:
her er delte meninger om p-niveau blandt beboerne. normbrydende adfærd 

opleves mest ift. brug af kælder- og aktivitetslokaler og handler især om mis-

vedligeholdelse og det indtryk og de signaler, der er forbundet hermed både ift. 

andre beboere og besøgende. 

” Det ser trist og beskidt og hæsligt ud. Her har man ikke lyst til at bo, 
hvis man så det udefra. Synes det er trist hvis ens gæster skal synes, 
at det her er ikke et rart sted at være. Det giver et dårligt indtryk og 
et dårligt image“

– Vera 55 år

” Det ser ubeboet ud og det gælder alle blokke. Det ser ikke pænt ud. 
Det indbyder til hærværk“

– Jeppe 57 år

” Det ser rædselsfuldt ud. Jeg synes godt, man må have et kodeks for 
de lokaler, man er herre over, hvilket signal vil man sende udadtil, for 
det der ligner jo ikke bare pulterkamre, det ligner jo ting i forfald i 
det hele taget“

– Elsebet 42 år

anbefalinger: 
Det Kriminalpræventive Råd:
•	  udleje tomme lokaler til lokale iværksætter og små firmaer – også til perso-

ner, der bor udenfor område.

•	 undersøge muligheder for at indrette aflåselige barnevognsrum.

•	 Bedre indbrudssikring af og i kælderrum.

Beboere: 
•	 tydeligt ejerforhold til kælderlokaler f.eks. dørskilt med navn.

•	  standard / krav til lejere / brugere af kælderlokaler og aktivitetslokaler ift. ud-

seende / vedligehold / renholdelse.

Andre: 
•	  større grad af opsyn med aktivitetslokaler og større krav om deltagelse i 

netværksarbejde og community building til brugere af aktivitetslokaler.
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p-niveau (parTerre) – indgangsparTier (sluser) og opgange
på alle blokke er opgangsdørene på p-niveau placeret dybt inde under blokken, 

hvilket skaber en overdækket niche (sluse). a-blokkene har opgangsdøre på 3 

niveauer (u-, p- og svalegangs-niveau), B- og c blokke på 2 niveauer. opgangs-

dørene blev udskiftet i forbindelse med facaderenoveringen i 2007, hvor der blev 

installeret dørlåse på samtlige opgangsdøre og dørtelefoner ved opgangsdøre 

på forsiden af blokkene ved u-niveau, svalegang ved a-blokke og ved forsiden 

på B-blokkene. I samme renovering blev der isat glasfacader i alle opgange for 

at give mere lys og oversigt. dørene er monteret med et scantron låsesystem og 

en magnetlås, der oplåses med en brik. alle lejemål får ved indflytning udleveret 

3 brikker, og øvrige kan rekvireres hos varmemestren. alle brikker registreret på 

adressen slettes, når lejemålet fraflyttes. samtlige opgange har postkasser pla-

ceret på p-niveau. I a-blokkene er der 7 boligetager og elevator. I B- og c-blokke 

er der 4 boligetager og ingen elevator. der er opsat en enkelt lampe inde i slusen 

på p-niveau og 2 lamper på stolperne langs p-niveau foran slusen. på u-niveau er 

opgangsdørene ligeledes placeret dybt under blokken og ved blokkene a4-a6 

er der passage under blokken ved opgangsdørene.

problematikker vedrørende de fysiske rammer 
•	 dybe indgangsnicher og søjlegange. 

 °  Begrænser overskuelighed og skaber mulighed for at folk kan stå use-

te / skjulte og overraske forbipasserende. 

 °  udgør læ-sted for regn og blæst, der let kan fungere som opholdssted 

for unge i grupper / bander.

•	  upersonlig indretning af semioffentlig rum uden funktion og uden tegn på 

ejerskab gør det let for andre beboere at konvertere til uofficielt opholds-

sted. 

•	  døre og låse lever ikke op til nutidig indbrudsstandard. opgangsdørene kan 

nogle steder hives / skubbes op og kan let blokkeres / afmonteres. 

kriminalitet begået på stedet 
•	 salg af euforiserende stoffer

•	 Ildspåsættelse 

•	 Indbrud i opgange

Beboernes oplevelser og udtalelser om utryghed på stedet:
der har været indgivet en række klager og bekymringer fra beboere i området 

omkring unges ophold i opgange og sluser. 

de unge skaber uofficielle møde- og opholdssteder, hvor de mødes og hænger 

ud. I vinterhalvåret, hvor de unge rykker helt ind i opgangen, er det særligt slemt. 

Beboerne i opgangen oplever gener i form af:

•	 larm (råb, latter, scootere / knallerter).

•	  røg fra cigaretter og euforiserende stoffer der spreder sig i opgang eller 

trækker op i 1-sals lejligheder.

•	 rod i form af efterladt affald, cigaretskodder og spytklatter.

•	  stank af urin, da hjørner og kroge i opgange, sluser og langs p-niveau an-
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Fysiske rammer

vendes til at urinere i. 

•	  utryghed ved at skulle bevæge sig tæt forbi en gruppe af unge, der ikke 

viser hensyn eller trække til siden f.eks. inde i opgangene ved postkasserne 

eller i sluserne foran opgangsdørene.

•	 Blokering og sabotage af låse for at få adgang til opgange. 

•	 overskridelse af grænser for hjem.

flere beboere har haft utrygge oplevelser forbundet med at bevæge sig forbi 

grupper af unge, der hænger ud i sluser. oplevelserne spænder over et spektrum 

fra enkelte ubehagelige tilråb til trusler på livet:

” Unge, der hænger ud i slusen ved nr. 45 skaber utryghed. Vi har op-
levet at de råber og kaster ting efter os, når vi går forbi. Især om 
aftenen, når det er mørkt, er det utrygt“

– Alice 38 år

nogle beboere har givet udtrykt for at installering af dørlåse har skabt falsk tryg-

hed, da de oplever at andre beboere i opgangen ikke sørger for at holde op-

gangsdøre lukkede og / eller at låsene hyppigt er i stykker i kortere eller længere 

perioder. 

Brand i opgange skaber også utryghed for beboere:

” Jeg oplevede at det lige pludselig lugtede meget af røg ude i min op-
gang. Så åbnede jeg døren, og så var der bare røg i hele opgangen. 
Og så skyndte jeg mig selvfølgelig ned for at se, hvordan det så så 
ud, og der var der så blevet ringet efter brandvæsenet, og de kom så 
og slukkede det, og man kunne gå ind igen efter et stykke tid, så det 
var ikke mere dramatisk end det. Men det var bare sådan, man bliver 
alligevel forskrækket ik’ også“

– Ella 33 år

anbefalinger: 
Det Kriminalpræventive Råd:
•	  flytte opgangsdøre frem for at undgå nicher, evt. flytte hele facaden frem 

på p-niveau.

•	 Bedre indbrudssikring af opgangsdøre. 

•	 udskiftning af døre til opgange, indgangsdøre, rækkehuse.

Beboere: 
•	 kameraovervågning.

•	  Bedre respons fra (ønske om at blive taget seriøs) / kommunikation med bo-

ligselskab / politi eller hvem andre instanser de retter henvendelser til om-

kring problemer og utryghed. 

•	 hurtigere reparation af skader / hærværk.

Driften:
•	  opsætning af brandsikre skraldespand til reklamer og tryksager ved post-

kasser.

Andre:
•	  opprioritering af udskiftning af resterende svage magnetlåse, så alle op-

gangsdøre er monteret med kraftigere låse. 

•	  reparation af ødelagte låse skal ske umiddelbart efter. evt. indføre en mak-

simal reparationstid i arbejdsbeskrivelse for driften. 

•	  opgangsambassadører i alle opgange (jf. afsnittet ’strategier for tryghed’), 

der er obs. på at låse fungerer, døre holdes lukket, brandspande anvendes. 

•	  ”privatisering“ af opgange og sluser. Beboerne opfordres til at tage deres 

opgange og sluser tilbage ved at afsætte egne tegn og symboler gennem 

dekoration, pynt og personalisering (inden for en vis ramme).
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gennemFarTssTeder
I Bispehaven er der flere centrale stier, der benyttes flittigt af beboerne, når de 

bevæger sig rundt i Bispehaven og ud og ind ad området. disse centrale trans-

portårer er vigtige, da det er her mange beboere passerer og møder hinanden, 

og derfor også kan have oplevelser af positiv eller negativ art. på hasle centervej 

er gående adskilt fra biler og andre køretøjer, da u-niveauet er indkørselsniveau 

(på niveau med hasle centervej), mens stier for gående og de rekreative områ-

der er beliggende på et højere niveau.

Skolestien: kommunal sti, der løber i nord-sydlig retning gennem Bispehaven på 

hasle centervej siden. stien er del af stisystemet, der løber gennem den grønne 

kile (fra tilst og hasle bakker over klokkerparken til Botanisk have) og forbinder 

boligområdet med det nærliggende institutionsområde og distriktsskolen elle-

kær, og benyttes ikke kun af beboere, men også mange naboer og andre, der 

passerer gennem boligområdet (gående / løbende / cyklende) på stien. stien ind-

befatter også en hævet gang- og cykelbro over hasle centervej. kommunen har 

ansvar for vedligeholdelse og belysning langs stien. 

Hovedstien: den centrale sti, der løber gennem boligområdet i øst-vestlig retning 

og forbinder hasle centervej bebyggelsen med Bispehavevej bebyggelsen via 

broen over rymarken. stien er en hovedtransportårer i gennem boligområdet 

for gående. der er installeret mindre chikaner for at forhindre hurtig kørsel på 

scootere / knallerter / cykler. stien udgør også en brandvej og har derfor også 

flere aflåste (aflåselige) bomme. 

Stien langs Rymarken: stien løber langs blokkene der vender ud mod rymarken, 

men på højere niveau end vejen. ud mod rymarken er en jordvold og stien fø-

rer dig langs B- og c-blokkenes p-niveau med kælder- og aktivitetslokaler. der 

er opsat chikaner på stien for at forhindre hurtig kørsel på scootere / knaller-

ter / cykler.
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problematikker vedrørende de fysiske rammer
•	  Belysning på skolestien er overdreven og ukoordineret (ender i sort hul). 

for kraftigt ift. hovedstien langs rækkehusene, der burde være samme lys-

mængde og –kontinuitet.

•	  for mange stier spreder trafikken i boligområdet med ringere mulighed for 

uformel overvågning og dermed større mulighed for at kriminelle og utryg-

hedsskabende hændelser kan finde sted.

•	  scooter og knallertkørsel på stier beregnet til gående / cyklister skaber 

utryghed og fare for påkørsel.

” Hovedstien binder bebyggelsen fint sammen. Imidlertid er der også 
her forhold, der indvirker på risiko for kriminalitet og formodet utryg-
hed. Ved passage af fælleshuse og rækkehuse er man uden indsyn fra 
blokkene, og der er mange nicher og kroge, ligesom der er mange 
tykke mure ved enden af rækkehusene og ved kanten af de åbne 
gårde med parkering. Det er uheldigt, at indgange til lokaler i fælles-
husene er vendt mod det åbne dæk. Havde de været vendt mod stien 
ville det give mere liv på stien og flere ”beskyttende øjne““

– Det Kriminalpræventive Råds gennemgang af Bispehaven, 2012

kriminalitet begået på stederne
•	 knallertkørsel på fortov eller gangsti

•	 røveri 

•	 tyveri

Fysiske rammer
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Beboernes oplevelser og udtalelser om utryghed på stedet:
knallert og scooterkørsel på gangstier skaber utryghed for beboere – især de 

der har små børn udtrykker bekymring på deres børns vegne, og nogle beboere 

tør ikke lade deres børn lege / gå rundt alene i boligområdet. det er især store 

drenge / unge mænd, der kører på scooter / knallerter. 

ofte kører de uden hjelm, flere på et køretøj, kører for stærkt og / eller hasarde-

ret. der er opsat chikaner på hovedstier, hvilket resulterer i at unge på scoote-

re / knallerter ’zig-zagger’ gennem boligområdets gangstier / -arealer og rekrea-

tive områder med risici for at påkøre andre beboere. 

” Det er et problem, når de kører i området på scootere. Det er ligesom 
de kører hurtigt, giver mere gas så det larmer meget. Men vi er også 
bange for at børnene, hvis de leger dernede, skal blive kørt ned“

– Lien 55 år

” Der kører mange drenge på scootere her både fra Bispehaven og fra 
andre steder, så man skal lige holde øje med scootere: Nogle gange 
kommer der bare sådan to ved siden af hinanden, og nogle gange 
kommer de med fuld drøn, og så stopper de ikke, så du skal rykke 
dig“

– Yasmin 15 år

manglende belysning, oversigt og uformel overvågning fra andre beboere skaber 

mulighed for at kriminelle og / eller utrygge handlinger kan finde sted.

” Altså det som jeg kalder de trafikerede områder som stien herude – 
der hvor du skal gå – de skal være åbne arealer, der er velbelyst og 
folk har lyst til at gå“

anbefalinger: 
Det Kriminalpræventive Råd:
•	  undersøge mulighed for at fjerne det vestlige ”fælleshus“ (mellem blok a6 

og a7), der alene ser ud til at blive brugt til beboelse. dette ville give ople-

velse af langt større åbenhed og indsynsmulighed fra blokkene.

•	  overvejelser om opsætning af videoovervågning ved de snævre passager 

mellem rækkehusene og de to andre fælleshuse. 

•	  det ville skabe et langt bedre indtryk, såfremt bommene på stien blev fjer-

net, hvilket ikke konstant ville minde om ulovlig knallertkørsel. der er erfarin-

ger med at sætte ind mod ulovlig knallertkørsel med andre metoder

•	  set fra en kriminalpræventiv vinkel er samling af trafik bedre end spredning, 

idet den sociale overvågning og opmærksomhed øges. langs de lave blokke 

er der mange stier, ligesom færden sker tæt på bygningerne ved piller under 

halvtag ved blokkenes vestside. det var bedre at lægge en sti i syd-nordlig 

retning længere ude i arealet mellem blokkene (langs de i forvejen opsatte 

lamper med runde armaturer). dette ville skabe synlighed under færden og 

beboerne kunne undgå at bevæge sig ved de mange piller langs blokkenes 

bagsider. på samme måder kunne man flere steder samle fodgængere på 

en enkelt sti midt mellem blokkenes gavle i retningen øst-vest (se bilag 2).

Beboere: 
•	  Bedre belysning langs gangstier og i udearealer generelt.

•	  tydelig markering og indretning af steder ift. funktion.

Andre:
•	  undersøgelse af alternative metoder til at forhindre scooter og knallertkør-

sel i gangarealer 

•	  markering af stier og hvor de fører hen (nudging) og tydelig opdeling mel-

lem forskellige zoner (stier til transport og bevægelse, legeområder, afslap-

ningsområder osv.).
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Broen over rymarken
Broen over rymarken forbinder de to dele af Bispehaven – Bebyggelserne på 

hasle centervej og Bispehavevej. Broen ejes af aarhus kommune, der har ansvar 

for vedligeholdelse heraf. Boligselskabet har påtaget sig ansvaret for renholdelse 

og snerydning. der er ingen lamper opsat på selve broen, så al belysning kommer 

fra gadelamper på rymarken. 

problematikker vedrørende de fysiske rammer 
•	  der mangler lys på broen, hvilket kan medføre utryghed ved at færdes der 

efter mørkets frembrud. manglende belysning giver også mulighed for, at 

kriminelle handlinger som overfald eller stenkast fra broen kan foregå i det 

usete. 

•	  Broen er smal, og der er begrænset plads til at flere personer ubesværet kan 

passere hinanden. 

•	  den ene bro der forbinder områderne begrænser beboernes bevægelses-

muligheder og sammenhæng mellem de to boligarealer.

kriminalitet begået på stedet 
•	  stenkast (også isklumper o.l.) fra broen mod busser, biler og gående, der 

passerer under broen.

Beboernes oplevelser og udtalelser om utryghed på stedet:
det er typisk drenge og unge mænd i flok, der kaster sten o.l. efter køretøjer og 

forbipasserende, der passerer under broen.stenkast o.l. skaber stor utryghed for 

beboere og alle andre forbipasserende både naboer og den kollektive trafik. drif-

ten beretter om buschauffører, der er bange for og utrygge ved at kører under 

broen (bus 3a har busstoppested umiddelbart før / efter broen).
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” Jeg har oplevet for mange år siden, at der stod nogle og smed sten 
ned fra broen. Valgte i mange år efterfølgende ikke at køre den vej“

– Elsebet 42 år

” Der var også en gang, hvor de stod og kastede is ned fra broen efter 
bilerne og folk, der stod nede ved busstoppestedet. Det var lige på 
det tidspunkt, jeg arbejdede i en institution, vi havde fået et tele-
fonnummer på en lokal indsatsgruppe ved politiet. Der ringede jeg 
simpelthen til dem, og de var her lige med det samme. Så mig og min 
søster har haft reageret og sagt noget til dem, og der var de meget 
provokerende og råbte, men ellers så stopper de. Og man kan lige-
som fornemme, at der er én eller to der fører an i det der og resten 
de trækker sig ret hurtigt“

– Ella 33 år

grupper af unge (drenge), der hænger ud ved og på broen skaber utryghed for 

beboere enten ved ikke at gøre plads / flytte sig for forbipasserende, ved tilråb, 

larm og uro o.l. 

” En flok unge mænd kom gående imod mig over broen ved Hasle Cen-
tervej og spærrede hele broen. Først ca. 1 meter før vi nåede hinan-
den lavede de en lille åbning så jeg lige kunne passere dem uden at 
støde ind i dem. De grinede smørret, men intet andet skete“

– Tue 58 år

” Jeg har oplevet, at man skal være varsom, når man krydser fordi både 
broen og passagerne på begge sider af broen er meget smalle. Hvis 
der står unge her er der ikke meget plads. Og du kommer i tæt kon-
takt med dem og det er knallerter og cykler, de er totalt ligeglad med 
om du er der eller ej“

– Mads 47 år

anbefalinger: 
Det Kriminalpræventive Råd:
•	   opsætning af koordineret lys på broen 

•	 evt. etablering af yderligere gangbro over rymarken (se bilag 2) 

Beboere: 
•	  Indretning af arealer umiddelbart før og efter broen, der ikke opfordrer til 

ophold, som kan hindre uforstyrret passage. 

Andre: 
•	 Indretning af broen, der umuliggør / besværliggør stenkast fra broen
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sTien ned Til neTTo
på hasle centervej langs rækkehusenes bagside (blok d3) løber en mindre kom-

munal sti, der fører fra skolestien (mellem ryhavevej og hasle centervej) og ned 

til hasle butikscenter. stien er flisebelagt, der er 3 lamper placeret langs stien og 

der er opsat 1 affaldsspand for enden af stien. på den ene side er der en skråning 

op til rækkehusenes haver og på den anden side, hvor terrænet er fladt ligger 

en daginstitution. her er opsat et spinkelt hegn rundt om legepladsen samt en 

del beplantning. stien ligger på kommunal grund og er således officielt ikke del 

af Bispehaven. de fleste der bruger stien er dog Bispehave beboere, der går til 

butikscenteret og netto. også mange større skoleelever fra den nærliggende 

folkeskole benytter denne sti i frikvarterer for at komme til netto for at handle.

problematikker vedrørende de fysiske rammer 
•	  mangelfuld belysning pga. få lamper. når en enkelt lampe går i stykker be-

tyder dette, at en stor del af stien henlægger i mørke om aftenen pga. det 

sparsomme antal lamper. den mangelfulde og sårbare belysning bidrager 

til at skabe utryghed ved at færdes der, og giver mulighed for at potentielle 

overfaldsmænd kan operere i ly af mørke. 

•	  Beplantning langs stien giver dårlig oversigt og begrænser yderligere lys på 

stien. 

•	  manglende uformel overvågning fra andre beboere / forbipasserende, da sti-

en ligger på bagsiden af rækkehusene, med plankeværk der tager ud- og 

indsyn, og på bagsiden af institutionen. Især i aften og nattetimerne efter 

mørkets frembrud, hvor institutionen er lukket, er der minimal uformel over-

vågning. 

•	  der ligger generelt meget affald smidt på og langs stien, og der er ingen af-

faldsspande på strækningen. hensmidt affald fra forretningsdrivende, ræk-

kehusejere og forbipasserende giver indtryk af ligegyldighed overfor områ-

det, manglende ejerskab og legitimerer yderlige affald. 

•	  ujævn belægning og misvedligeholdelse skaber usikkerhed for dårligt gåen-

de ældre og gangbesværede.

•	  usikkerhed omkring ansvars- og arbejdsfordeling ift. renholdelse og vedli-

geholdelse mellem boligselskab og kommune, skaber en gråzone hvor der 

ikke handles eller tages ansvar for områdets tilstand. 

kriminalitet begået på stedet 
•	 Ingen kendte tilfælde af kriminelle hændelser

Beboernes oplevelser og udtalelser om utryghed på stedet:
det er hovedsagligt beboere fra Bispehaven, der bruger den kommunale sti, og 

mange har ikke problemer med at gå her – specielt ikke i dagslys. selvom der 

ikke er rapporteret kriminelle hændelser her på stedet, er det dog også et sted, 

som flere beboere beskriver negativt og især efter mørkets frembrud, skaber 

manglende belysning og oversigt utryghed. 
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” Jeg kender godt stedet. De første år jeg boede her, gik jeg den vej, 
når jeg skulle ned til Netto, men jeg begyndte at gå den anden vej, 
efter at al lyset der havde været helt slukket, og det var helt mørkt“

– Jeppe 57 år

” Det vil ikke være mit førstevalg og specielt ikke om aftenen. Det er 
psykologisk – det er lidt den effekt det har, det er lige som i gamle 
cowboy film. Du rider aldrig ind i slugten, hvor du kan blive overfal-
det. Det der er lidt lusket at kigge på, det er sådan lidt krattet på den 
ene side og det der hegn derhen ad, du kan ikke rigtigt overskue eller 
se, hvad der sker. Det gør, at det er en utryg sti. Jeg ville bare gå der, 
men før snakkede vi om, at det herude var et gennemfartssted, det er 
et trafik sted. Det er ikke et sted du skal stå, det er heller ikke et sted, 
du skal sidde. Sådan et sted, det skal være åbent“

– Mads 47 år

” Stien er lidt skummel, når man kommer gående nedad og så den der 
bagsiden af Netto, hvor der ligger alle mulige ting. Igen det der knæk 
for enden er ikke så rart at gå rundt om, fordi man ikke kan se, hvad 
der venter rundt om hjørnet. Og så står der tit en masse mennesker 
ude foran den der mini-bazar“

– Sofus 30 år

anbefalinger: 
Beboere: 
•	 Bedre oversigt

•	 mere og bedre belysning

•	 Bedre renholdelse og vedligeholdelse

Andre: 
•	 opsætning af affaldsspande langs stien

•	 opsætning af flere og bedre lyskilder

•	  tydelig aftale om fordeling af ansvar og arbejdsopgaver ift. renholdelse og 

vedligeholdelse (lys, belægning, beplantning) mellem kommune og bolig-

selskab og øvrige naboer (institution og butikscenter). udarbejdelse af ved-

ligeholdelsesplan / -aftale, der i detaljer beskriver ovenstående (f.eks. max 

højde på beplantning, antal lyskilder, max reparationstid for defekte lyskilder 

osv.).
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generelle problematikker og anbefalinger til de fysiske 
rammer i Bispehave
Udover de konkrete steder vi har slået ned på i vores tryghedsvandring er der 
en række generelle kriminalpræventive og tryghedsskabende anbefalinger, der 
er relevante ift. en renovering af udearealerne.

BeplanTning
for høj eller kraftig beplantning kan skabe dårlig oversigt og mulighed for at kri-

minalitet kan ske upåagtet. en løbende og fastlagt vedligeholdelse af al beplan-

ting skal ske rutinemæssigt. dette gælder i særlig grad også for randområder, 

stier og ind- / udgangsområder. I områder, hvor der kan være usikkerhed omkring 

ejerforhold og ansvarsfordeling, skal der laves klare samarbejdsaftaler for stan-

darder og vedligeholdelse af beplantning.

” Dårlig vedligeholdelse af beplantning kan skabe en laden-stå-til 
holdning – og øge motivationen til kriminalitet. Det er vigtigt, at be-
byggelsen ikke bliver lukket til i forhold til de omliggende veje – hvil-
ket heller ikke ser ud til at være tilfældet. Kun ved Bispehavevej (det 
nord-østlige hjørne) er der en del buskads og en ubenyttet sti ved 
vejens østlige side ind mod anden bebyggelse“

– Det Kriminalpræventive Råds gennemgang af Bispehaven, 2012

renholdelse
renholdelse af boligområdet signalerer at der bor mennesker, der bryder sig om, 

hvordan her ser ud, og at der er regler og normer for hvordan området holdes (jf. 

Broken Windows teorien s. 56). 

mens driften og gårdmændene varetager en stor del af renholdelsen af boligom-

rådet skal der også arbejdes for en holdning- og adfærdsændring blandt bebo-

erne. 

det anbefales derfor at man sætter fokus på information og kommunikation 

overfor beboerne ift. renholdelse og affaldshåndtering ifbm. en renovering.

” Der mangler koordineret renholdelse – især på den store p-plads over 
for blok A1 – og som nævnt ved busstoppestederne på Rymarken. 
Sammenhæng mellem affald og kriminalitet er dokumenteret“

– Det Kriminalpræventive Råds gennemgang af Bispehaven, 2012
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cykelparkering 
på hasle centervej er der cykelparkering i lavloftede rum under blokkene på 

u-niveau. her er mørkt, mange kroge / nicher og dårlig oversigt. rummene er 

heller ikke aflukkede / aflåste. 

på Bispehavevej er der cykelparkering i form af uoverdækkede cykelstativer ved 

indgangsdørene på blokkenes forside. mange beboere vælger at tage cykler 

med op i lejlighederne af frygt for tyveri eller hærværk på cykler. andre vælger 

at parkere deres cykler inde i opgangen ved postkasserne på p-niveau, hvilket 

ikke altid er hensigtsmæssigt ift. færdsel og brandsikkerhed. stjålne og hærgede 

cykler efterladt i området bidrager endvidere til et dårligt indtryk og image for 

området. 

det anbefales at der tages højde for forbedring af cykelparkeringsfaciliteter i 

renoveringen.

” Det har stor betydning for forebyggelse af cykeltyveri og – hærværk, 
at cykelparkering sker, hvor der er uformel kontrol eller opmærksom-
hed. At beboerne således kan se hen eller ned på cyklerne. De nyligt 
opsatte cykelstativer ved den lave del af bebyggelsen samt ved gav-
len af kollegieblokken med svalegange bliver ikke brugt af samme 
årsag. Det kan overvejes at placere cykelstativer på dækkene med 
stærkt hældende tag for godt indsyn. Er der brug for aflåselige cy-
kelskure? Cykelparkering i kældrene – eller i øvrigt uden indsynsmu-
lighed – er værdiløse. Cykelparkering placeres synligt på de store 
fællesarealer (dækkene) – evt. aflåste, gennemsigtige rum – samt i 
tilknytning til rækkehusene.“

– Det Kriminalpræventive Råds gennemgang af Bispehaven, 2012
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generel Belysningsplan
Belysningen i Bispehaven er generelt utilstrækkelig og for ukoordineret. der er 

områder der er overoplyste, mens andre er for mørke. Beboere peger på konkre-

te steder som hovedstien, bagsiden af blok a7 på hasle centervej, Bispehavevej 

generelt, u-niveau, stien ned til netto m.v. 

for områder hvor der er usikkerhed omkring ejer- og ansvarsforhold, skal der la-

ves helt tydelige samarbejdsaftaler mellem de implicerede parter (oftest aarhus 

kommune) ift. standarder (antal lamper, placering, lysretning, lumen), vedlige-

hold (hvor lang tid må der max gå førend pærer udskiftes og lamper repareres?) 

og kommunikation (hvordan / hvem indberetter fejl og mangler og til hvem?).

” Det anbefales at der udarbejdes en samlet belysningsplan for hele 
området, der tager højde for alle kriminalpræventive anbefalinger“

– Det Kriminalpræventive Råds gennemgang af Bispehaven, 2012

Fysiske rammer



93

sammenhæng med omgivende Byområde 
fysisk aflukkethed ift. det omgivende byområde med få gennemfartsruter og få 

grunde til at andre end beboere bevæger sig ind i området bidrager til isolering 

af boligområdet. dette kan bidrage til at naboer og andre opretholder et nega-

tivt image af boligområdet pga. manglende kendskab. 

det anbefales at der i renoveringen tages højde for at skabe bedre sammenhæng 

og forbindelser ud i det omgivende byområde og til de grønne, rekreative om-

råder i den umiddelbare nærhed både i form af stisystemer, men også i form af 

indgang- og udgangsveje til Bispehaven (der byder beboere, gæster og naboer 

indenfor og informere om faciliteter o.l.) og adgangen / indgang til de grønne 

områder (jf. afsnit om ”Beboernes brug af udearealer – klokkerparken“ s. 70).

” Rymarken og Hasle Centervej er mindre velegnede for gående og 
cyklister, idet der ikke er gang- og cykelstier – og idet gaderne ligger 
i en hulning med reduceret ind-og udsyn fra omliggende bebyggelse. 
Muligheden for både cyklister og gående for at komme til og fra be-
byggelsen bør undersøges med henblik på forbedringer. Der bør ses 
på adgangsforhold til skoler, institutioner, indkøb (Lidl) samt kirken. 
Er der brug for fodgængerovergange, fortove og cykelstier? På selve 
området bør der især ses på forholdene for cyklister ved højhusene. 
Den tværgående cykel- og gangsti mellem A5 og A6 mangler et ty-
deligt forløb frem til Ryhavevej. Her er brandvejen i øvrigt spærret 
med en betonblok, hvilket sender et uheldigt signal til omgivelsen. 
En forbedring af denne sti ved Ryhavevej og evt. ved tunnelen under 
Åby Ringvej (megen graffiti og dårlig overblik ved ind-og udkørsel) 
kan øge gennemkørslen og mulighed for at andre kan opleve bebyg-
gelsen på en positiv måde (skiltene om videoovervågning burde nok 
fjernes herfra). Bebyggelsens præsentation udadtil sker i høj grad via 
busstoppestederne på Rymarken, og den store parkeringsplads ved 
Bispehavevej (A1). Ved busstoppestedet på Rymarkens vestlige side 
kunne trappenedgangen flyttes lidt længere hen mod bebyggelsen 
(til den anden side af buskadset). Dette ville også forbedre forholde-
ne i mørke“

– Det Kriminalpræventive Råds gennemgang af Bispehaven, 2012

” Afgrænsethed i forhold til det omliggende byområde kan medvir-
ke til dårligt image. Almindelig færden i området giver indtryk af et 
”hårdt miljø” (bomme, tykke betonmure, affald)“

– Det Kriminalpræventive Råds gennemgang af Bispehaven, 2012
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scooTer / knallerTkørsel
scooter, knallert og motorcykel kørsel på stierne i boligområdet er et udbredt 

problem, der skaber utryghed for gående samt i og omkring opholdssteder og 

uderum i boligområdet. 

selvom der er opsat chikaner og fartbump er dette ikke tilstrækkeligt for at af-

hjælpe problemet. andre virkemidler til at afhjælpe problemet som f.eks. alterna-

tive stier / ruter til denne type køretøjer skal tænkes ind i renoveringen.

” Det ville skabe et langt bedre indtryk, såfremt bommene på stien 
blev fjernet, hvilket ikke konstant ville minde om ulovlig knallertkør-
sel. Der er erfaringer med at sætte ind mod ulovlig knallertkørsel med 
andre metoder, som f.eks. etablering af attraktive gåstier udformet 
netop til dette formål med klart ejerskab, udsmykning osv, øget poli-
ti-indsats, styrkelse af lokalsamfundet ift. at sige fra overfor scooter- 
og knallertkørsel“

– Det Kriminalpræventive Råds gennemgang af Bispehaven, 2012
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udearealer 
udearealerne i Bispehaven benyttes generelt ikke meget af beboerne til op-

hold (jf. ”Beboernes brug af udearealer“ s. 65) bortset fra nogle få steder og der 

mangler generelt en større grad af ejerskab og ansvarsfølelse blandt beboerne 

ift. deres udearealer. det anbefales at der kontinuerligt arbejdes med beboerind-

dragelse både før, under og efter renoveringen for at skabe en større grad af 

brug, ejerskab og ansvar blandt beboerne og især blandt voksne beboere / for-

ældre. her skal indtænkes løsninger, der kan give beboerne lyst og mulighed for 

en højere grad af personalisering af offentlige / semioffentlige områder. 

antropolog mark vacher med speciale i boforhold og hjemlighed, har bl.a. un-

dersøgt boforhold i almene boliger for beboere med flygtning- og indvandrer-

baggrund. vacher anbefaler, at beboerne i højere grad får lov til og mulighed for 

at afsætte egne tegn og symboler i udearealerne for at skabe en større grad af 

ejerskab og hjemlighedsfølelse i udearealer / fælles arealer (vacher 2008). 

det anbefales endvidere, at der skabes flere attraktive ”oplevelsescentre“ i Bispe-

haven målrettet forskellige beboergrupper og –behov. et børn og unge område 

er allerede under udvikling og dette skal indtænkes i en samlet, helhedsorien-

teret plan for boligområdet – herunder også passende stisystemer, ruter og ad-

gangsvej, tydelig zonering af udearealer ift. leg, ophold, færdsel o.l.

” Der er mangel på halvprivat zonering, der kan give beboerne oplevel-
se af psykologisk ejerskab.

Visse steder er der mulighed for at skabe symbolske barrierer, der kan 
medvirke til at holde ”alle“ lidt på afstand og dermed mulighed for 
at sætte et personligt præg på et område ved indgangsdøren. Dette 
kan styrke det psykologiske ejerskab. Et sted hvor dette er muligt er 
”fælleshuset“ mellem blok A6 og blok A7 – hvor flisebelægningen af 
samme farve ligger helt op til indgangsdørene ud mod dækket. Det 
ses tydeligt, at beboerne beskytter sig mod det halvoffentlige rum ved 
at trække gardiner for.

Gode udearealer med appel til alle aldersklasser er et kriminalpræ-
ventivt gode. Æstetiske kvaliteter som f.eks. blomster langs kedelige 
gavle kan også give indtryk af liv og glæde frem for monotoni og ked-
somhed“

– Det Kriminalpræventive Råds gennemgang af Bispehaven, 2012
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Fysiske rammer

sTisysTem
de eksisterende stisystemer skal gentænkes i forbindelse med renoveringen og 

der skal tages højde for beboernes bevægelsesmønstre og dagligdagsruter. der 

skal tages hensyn til kriminalpræventiv hensyn og anbefalinger ift. stiforløb, sam-

ling af trafikken igennem boligområdet, oversigt, belysning, uofficiel overvågning 

fra ”beskyttende øjne“ (andre beboere / naboer). 

der skal samtidig tages højde for at de forskellige centrale oplevelsescentre i 

udearealerne forbindes, og at der skabes let adgang hertil f.eks. ved hjælp af 

oplevelsesruter, nudging o.l.

” Set fra en kriminalpræventiv vinkel er samling af trafik bedre end 
spredning, idet den sociale overvågning og opmærksomhed øges. 
Langs de lave blokke er der mange stier, ligesom færden sker tæt 
på bygningerne ved piller under halvtag ved blokkenes vestside. Det 
var bedre at lægge en sti i syd-nordlig retning længere ude i area-
let mellem blokkene (langs de i forvejen opsatte lamper med runde 
armaturer). Dette ville skabe synlighed under færden og beboerne 
kunne undgå at bevæge sig ved de mange piller langs blokkenes 
bagsider. På samme måder kunne man flere steder samle fodgæn-
gere på en enkelt sti midt mellem blokkenes gavle i retningen øst-
vest. Der er passager, strøg og stiforløb med ringe uformel overvåg-
ning via såkaldt ”beskyttende øjne“ (vinduer, personer, færdende).  
 
Hovedstien binder højhusbebyggelsen fint sammen. Imidlertid er der 
også her forhold, der indvirker på risiko for kriminalitet og formodet 
utryghed. Ved passage ved fælleshuse og rækkehuse er man uden 
indsyn fra blokkene, og der er mange nicher og kroge, ligesom der 
er mange tykke mure ved enden af rækkehusene og ved kanten af de 
åbne gårde med parkering. Kan disse tykke mure erstattes af gen-
nemsigtige gelændere uden den store omkostning? Det er uheldigt, 
at indgange til lokaler i fælleshusene er vendt mod det åbne dæk. 
Havde de været vendt mod stien ville det give mere liv på stien og 

flere ”beskyttende øjne“. Kunne det vestlige ”fælleshus“ (mellem 
blok A6 og A7), der alene ser ud til at blive brugt til beboelse, even-
tuelt fjernes helt? Dette ville give oplevelse af langt større åbenhed 
og indsynsmulighed fra blokkene. Det kunne så overvejes at opsætte 
videoovervågning ved de snævre passager mellem rækkehusene og 
de to andre fælleshuse“

– Det Kriminalpræventive Råds gennemgang af Bispehaven, 2012

” Altså det som jeg kalder de trafikerede områder som stien herude – 
der hvor du skal gå – de skal være åbne arealer, der er velbelyst og 
folk har lyst til at gå. Så skal der være de rekreative, der skal være 
med nogle træer ligesom herude. Man skal ligesom lave små øer. Og 
så skal alle de der mørke kroge, de skal simpelthen flades ud. Den 
mur der den skal flyttes, fjernes, gøres et eller andet, sænkes – pro-
blemet er hvis du sænker den, så kan de sidde på den. Men det man 
kan gøre – putte ekstremt meget lys derned, fordi de kan ikke lide 
meget lys, de vil gerne have en mørk krog, de kan kravle ind i. Men 
bare når du kigger på det – det ligner et russisk, det er ikke sympa-
tisk, det er ikke sådan, at man siger: ’nej hvor er der hyggeligt der’. 
Det er et baggårdsbillede“

– Mads 47 år, beboer i Bispehaven
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sikring 
kriminalitet- og tryghedsmæssigt er der et problem omkring opgange, kældre 

og sikring af opgangs- og kælderdøre. låsesystemet i opgangene fungerer ikke 

optimalt, da magneterne dels er for svage (en udskiftning af magneterne er i 

gang og vil pågå over en længere periode) og låsene let kan blokeres eller sættes 

ud af funktion. kælderlokalerne er ligeledes meget udsatte i forhold til indbrud. 

flere beboere udtrykker utryghed ift. de ikke fungerende dørlåse eller mener det 

skaber falsk tryghed. 

” Indbrudssikring og tyverisikring (teknisk sikring) i forhold til: 
Opgange, indgangsdøre til boliger (etageboliger), rækkehuse.  
Døre og låse holder ikke acceptabel nutidig indbrudstandard og bør 
evt. skiftes ud og der er samtidig drøftet muligheden for at lave et 
indbrudssikringseksperiment. Der kan også suppleres med sikrings-
bokse i lejlighederne til værdigenstande“

– Det Kriminalpræventive Råds gennemgang af Bispehaven, 2012

kriminalprævenTive sTandarder (udBedring aF skader)
et problem i de fysiske rammer er spor og tegn på hærværk og misvedligeholdes. 

det anbefales at driften reagerer hurtigt ift. udbedring af skader ifm. hærværk, 

indbrud o.l. og at der udarbejdes standarder for, hvor lang tid der maksimalt må 

gå førend (tegn på) hærværk udbedres.

derudover anbefales det ligeledes, at der udarbejdes standarder for hvordan 

renholdelse og vedligeholdelse af fælles arealer og kælderlokaler (vinduesvask, 

typer af og standarder for afskærmning, udsmykning, affaldshåndtering osv.) 

skal foregå, hvem der har ansvaret for at følge op herpå overfor beboerne, samt 

hvordan kommunikationen skal foregå.

Fysiske rammer
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Brandsikring 
Brandulykker og påsatte brande udgør en væsentlig forsikringsskade og bi-

drager til at skabe utryghed for beboerne. det anbefales derfor at brandsikring 

også indtænkes i renoveringen i form af sikring af opgangsdøre, opstilling af 

brandskraldespande ved postkasser til udsmidning af reklamer o.l.

” Der skal mere styr på affaldscontainere og lignende for at undgå 
brand / større brandskader“

– Det Kriminalpræventive Råds gennemgang af Bispehaven, 2012

overvågning
et af de særlige kriminalpræventive tiltag, som står til rådighed for boligforenin-

gerne er brugen af overvågningskameraer.

I Bispehaven er der i forvejen placeret 3 overvågningskameraer på steder, som 

overvåger (tidligere) problemfyldte områder. Blandt flere beboere eksisterer der 

et ønske om mere overvågning og samme ønske har været nævnt af driften. 

det har dog endnu ikke været muligt systematisk, at belyse effekten af video- 

overvågningen. Institut for Informationsvidenskab på aarhus universitet er i 

samarbejde med østjysk Bolig ved at undersøge videoovervågningen i Bispeha-

ven herunder eventuelle ikke-intenderede effekter af videoovervågning. 

de umiddelbare resultater er imidlertid, at overvågningens betydning er uklar. 

dels skyldes det, at videoovervågning indvirker forskelligt på trygheden, at fore-

byggelse af kriminalitet kan være vanskeligt ved hjælp af overvågning, og at 

politiets faktiske handlen på videoovervågningsmaterialet ikke lever op til be-

boernes / boligforeningens forventninger pga. for få ressourcer til opklarings- 

arbejde / efterforskning.

I et forskningsstudie21 udarbejdet af sfI-campbell fra 2008 konkluderes det, at 

der ikke er en sammenhæng mellem overvågning og vold, da voldspersonen i 

gerningsøjeblikket snarer handler i affekt end rationelt.

Fysiske rammer

21.  læs mere og download rapporten på www.sfi-campbell.dk/default.aspx?Id=4841&action=1&newsId=2157&pId=10045
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dog konkluderes det i samme rapport, at der synes at være en positiv effekt ift. 

biltyverier, hvad angår overvågning i parkeringskældre, om end rapporten påpe-

ger, at tv-overvågningens succes i parkeringsanlæg kan hænge sammen med, at 

overvågningen bliver fulgt op af andre indsatser (såsom sikkerhedsvagter, øget 

belysning, afskærmning, m.m.).

tv-overvågning indgår derved i en pakke af sikkerhedsforanstaltninger, der til-

sammen medvirker til en begrænsning af biltyverier. forskerne peger desuden 

på, at der er en sammenhæng mellem en høj kameradækning og en reducering 

af kriminalitet. I parkeringsanlæg er kameradækningen ofte langt bedre end i 

gaderummet.

I forbindelse med en tryghedsrenoveringen bør det derfor drøftes og overvejes 

nøje formålet med mere overvågning i Bispehaven, da mere overvågning ikke 

entydigt er tryghedsskabende eller kriminalpræventivt.

Fysiske rammer
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opsummering
•	 de fysiske rammer i Bispehaven er karakteriserede ved: 

•	 få opholdssteder i udearealerne, der benyttes af beboerne. 

 ° legepladser benyttes af børn og børnefamilier

 °  opholdssteder til social sammenkomst og aktivitet benyttes af børn, 

unge og familier – her er der tale om ganske få centrale steder som 

ved trivselshuset og i yderområder af boligområdet (det nord-østlige 

hjørne og det syd-vestlige hjørne).

 °  rekreative opholdssteder benyttes af unge, studerende, enlige, hun-

deejere, familier og er typisk placeret udenfor Bispehaven i den grøn-

ne kile. 

 °  Beboerne efterlyser flere læ-steder, mere grøn beplantning og blom-

ster, flere borde/bænke, flere pladser med liv og aktivitet.

•	  niveauopdeling i bebyggelsen, der adskiller bilister og gående, men også 

medfører:

 °  et u-niveau (underjordisk parkeringsniveau), der fremstår som utryg-

hedsskabende, og hvor der er mulighed for uset at begå kriminelle 

handlinger pga. manglende uformel overvågning fra beboere og for-

bipasserende.

 °  et parterre-niveau på bagsiden af blokkene, med dybe/overdækkede 

opgangsnicher (sluser), der anvendes som uformelle opholdssteder 

for unge i grupper/bander, hvilket skaber utryghed for beboerne i op-

gangen pga. overskridelse af hjemmets grænser, gener i form af larm, 

røg, uro, affald, urin samt utrygge møder med de unge i/udenfor op-

gangen. 

 °  mange kælderlokaler, der har forskellige formål og brugergrupper, 

men generelt fremstår som misvedligeholdte, forladte og utrygheds-

skabende pga. manglende information om lokalernes brugere og for-

mål. 

•	  stisystemer for gående, der er præget af problemer med hasarderet scoo-

ter-, knallert- og motorcykelkørsel. der er mange stier i området, der spreder 

trafikken i området fremfor at samle den med ringere mulighed for uformel 

overvågning og ikke bidrager nok til at skabe sammenhæng i området og 

sammenhæng udadtil til det omkringliggende lokalsamfund.

•	  Ind- og udgange, der er del af førstehåndsindtryk af Bispehaven men ikke 

byder velkommen og fremstår som steder med manglende oversigt, renhol-

delse o.l. 

•	  et opdelt boligområde, der gennemskæres af rymarken og bindes sammen 

af en enkelt, smal bro, hvor kriminelle og utryghedsskabende handlinger kan 

forekomme pga. manglende belysning, plads og udformning. 

•	  manglende zonering af udearealer, så det fremstår utydeligt hvilke mulig-

heder (og begrænsninger) de forskellige udearealer tilbyder, ejerforhold, 

grænser og symbolske barrierer for hjem samt manglende skiltning og in-

formation omkring muligheder og faciliteter i udearealerne. 

•	  randområder, hvor der kan herske tvivl om ejer- og ansvarsforhold. her er 

det vigtigt at der laves klare samarbejdsaftaler ift. ansvars- og arbejdsopga-

vefordelinger. hvem renholder og hvor ofte? hvem beskærer beplantning 

og hvor ofte? hvem har ansvar for vedligeholdelse? hvem skal orienteres 

ved fejl og mangler? hvor lang tid må der gå før skader/mangler udbedres?
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derudover er der en række generelle anbefalinger, der i høj grad drejer sig om at 

skabe et velholdt, velbelyst, oversigtbart og renholdt boligområde, med tydeligt 

ejerskab til udearealerne og rig mulighed for uofficiel overvågning fra beboere 

og forbipasserende. ved hjælp af zonering af udearealerne og et stisystem, der 

samler trafikken og ikke giver mulighed for hasarderet kørsel på scootere o.l., skal 

der skabes bedre sammenhæng i boligområdet og ud ad til det omkringliggende 

lokalsamfund. 

problematikker ift. de fysiske rammer i Bispehaven er ikke udtømt, men de ste-

der, vi har valgt at slå ned på eksemplificerer nogle af de mest graverende pro-

blematikker ved de fysiske rammer. anbefalingerne er heller langt fra udtømte 

og udgør ikke en færdig liste, der skal følges, men man kan vælge at se de fore-

gående sider som et mini-katalog, der kan give inspiration til den videre proces 

eller til løsning af enkeltstående problemer.

I det følgende afsnit vil vi forsøge at give et mere sammenhængende bud på 

strategier for tryghed, der kan inkorporeres på forskellige niveauer: fra en samlet 

strategi, der ikke blot indebærer en tryghedsrenovering, men et bredt helheds-

orienteret samarbejde på tværs af forskellige organisationer og interessenter i 

bolig- og lokalområdet til delstrategier, der kan implementeres i mere begrænset 

omfang.

Fysiske rammer
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for at en tryghedsrenovering af et boligområde skal virke skal der tænkes og 

planlægges helhedsorienteret. Indsatsen skal ske i samarbejde med relevante in-

teressenter, kommunen og naturligvis beboerne. en fysisk renovering kan aldrig 

stå alene, men skal bindes sammen af det boligsociale arbejde med beboerne og 

deres adfærd i udearealer samt opbygning af et stærkt lokalsamfund. den skal 

derfor bakkes op af en beboerinddragelsesproces, forbedret netværksarbejde 

og kommunikation samt videreuddannelse og opkvalificering af driften.

renoveringen skal bidrage til at skabe en sammenhængende og attraktiv bydel, 

hvilket også stiller krav til eksterne aktører særligt kommunen og de omkringlig-

gende institutioner. anbefalingerne i dette kapitel til strategier til tryghed, be-

skriver en helhedsorienteret strategi, som har til formål at styrke og knytte den 

samlede fysiske og boligsociale indsats i Bispehaven endnu tættere sammen for 

sikre, at der arbejdes i en fælles retning med fælles målsætninger
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tryghedsrenovering
Forundersøgelsen har taget temperaturen på beboernes tryghed / utryghed og 
deres oplevelser med kriminalitet samt opstillet konkrete tryghedsskabende og 
kriminalpræventive indgreb ift. de fysiske rammer. 
En Tryghedsrenovering med de rette forudsætninger og målsætninger kan 
være en katalysator for forandring, men bør sker inden for rammerne af en ko-
ordineret og helhedsorienteret indsats i Bispehaven, som også løfter indsatsen 
ud over konkrete fysiske tiltag.

en TrygT og aTTrakTivT Bispehaven
Bispehaven skal være et trygt og attraktivt boligområde. dette er visionen som 

den står skrevet i den boligsociale helhedsplan og det er den samme vision, som 

er det overordnede mål for tryghedsrenoveringen. der er opstillet 3 delmål (jf. 

afsnittet ”formål med tryghedsprojektet“ s. 16) som peger op mod vision:

1.  Reducere kriminalitet: kriminaliteten i Bispehaven er faldende, men tryg-

hedsprojektet skal medvirke til en yderligere reduktion af kriminalitet. dette 

skal primært henføres til den kriminalitet, som bliver begået i boligområdet. 

ved at reducere kriminaliteten i Bispehaven vil boligområdet i højere grad 

opleves som et trygt og attraktivt sted at bo og færdes.

2.  Sikre og øge livsmuligheder for beboerne: ved at inddrage beboere i bebo-

erdemokratiske processer omkring indretning og brug af de fælles udearea-

ler, så deres demokratiforståelse styrkes samt ved at støtte dem i at udnytte 

de muligheder udefaciliteter giver for et sundt og aktivt udeliv.

3.  Skabe rummelige fællesskaber: alle beboere, ansatte, besøgende og naboer 

til Bispehaven skal have oplevelsen at føle sig trygge ved at bo og færdes i 

Bispehaven. tryghedsprojektet skal supplere det boligsociale arbejde ved at 

skabe arenaer i udearealerne, hvor beboere kan mødes om fælles interesser 

og aktiviteter på trods af og på tværs af forskelligheder.

I det følgende vil vi gennemgå, hvordan man via tryghedsrenoveringen kan bi-

drage til realisere de opstillede delmål og dermed visionen om et trygt og attrak-

tivt Bispehaven. 

reducere kriminaliTeT
følgende tryghedsindsatser vil bidrage til at reducere kriminaliteten i Bispeha-

ven:

modernisering og sikring mod kriminalitet på u-niveau
Hvorfor: meget høj andel tyveri af nummerplader pga. af lav uformel kontrol, og 

mange ubenyttede og mørke rum opfordrer til hærværk, salg af euforiserende 

stoffer og opbevaring af hælervarer. u-niveau er samtidig det sted i Bispehaven 

flest beboere både i tryghedsmålingen samt fra kvalitative interviews angiver 

som mest utrygt.

 Anbefalinger: 
•	  der udarbejdes 3 konkrete løsningsmodeller for renovering af u-niveau i va-

rierende grader af indgreb med dkr’s anbefalinger for aflukning og sikring, 

som det mindst indgribende. 

Forbedret indbrudssikring af kælderrum, opgange og lejligheder
Hvorfor: der kan dokumenteres relative høje indbrudsstatikker i Bispehavens 

kælderrum og lejligheder, og beboere oplever ofte at deres opgange ”indtages“ 

af unge. Indbrud af forskellige karakter opleves af beboerne som den uigenken-

delige krænkelse af privatsfæren og en bristet illusion om et ”trygt hjem“.

Anbefaling:
•	  opprioritering af udskiftning af resterende svage magnetlåse, så alle op-

gangsdøre er monteret med kraftigere låse.

•	 øge ”privatiseringen“ af opgange og sluser.

indsatser mod nedbringelse af hærværk 
Hvorfor: meget højt antal registreret hærværk, som vurderes og opleves af bebo-

erne som et væsentlig problem. hærværk signalere ligegyldighed og avler mere 

hærværk og anden normbrydende aktivitet samt bidrager negativt til det sam-

lede image af Bispehaven, og indvirker derfor indirekte negativt på trygheden.

Anbefalinger: 
•	  udbedring af skader som følge af hærværk skal ske umiddelbart efter det 

er blevet opdaget
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•	  skabe flere ”beskyttende øjne“ i Bispehaven ved hjælp af bedre belysning 

og mindre spredning af (gående) trafikken.

•	  giv beboerne mere ejerskab til fælles- og udearealer f.eks. ved øget grad er 

personalisering.

Forbedret belysning i hele området
Hvorfor: den manglende eller dårlige belysning (ukoordineret både placering- 

og volumenmæssigt) i Bispehaven giver muligheder for kriminelle handlinger i 

ly af mørket. Beboerne angiver både i tryghedsmålingen og i de kvalitative in-

terviews manglende belysning som utryghedsskabende. over 1/4 af beboerne 

angav i tryghedsmålingen, at de var utrygge når de færdedes alene i Bispehaven 

når det var mørkt. en forbedret belysning antages at kunne reducere dette tal. 

det understreges, at belysningen også er mangelfuld ved matrikelskel og kom-

munale stier og veje mv. 

Anbefalinger:
•	  der udarbejdes en koordineret belysningsplan for hele området med ud-

gangspunkt i den mindre belysningsundersøgelse udarbejdet af dkr. Be-

lysningsplanen skal også indeholde aftaler og planer for kommunale græn-

seområder.

kriminalpræventive udbedringer af sluser, broen over rymarken og ind- / ud-
gange
Hvorfor: manglende oversigtsforhold, belysning og uformel overvågning opfor-

drer til kriminel aktivitet på eller ved centrale steder i Bispehaven. dette drejer sig 

primært om indgangspartier ved opgangene (sluserne), broen over rymarken 

samt ind- og udgange til Bispehaven. de dybe indgangsnicher og søjlegang be-

grænser overskueligheden og skaber mulighed for at folk kan stå usete / skjulte 

og overraske forbipasserende, mens man på broen over rymarken uset kan ka-

ster med sten o.l. ned mod forbipasserende biler eller gående. 

Anbefalinger:
•	  fjerne sluserne helt ved at flytte indgangspartiet helt frem til kælderlokaler-

nes facader og derved reducere offentlige / semioffentlige arealer. 

•	 modernisere broen over rymarken og sikre den mod stenkast o.l. 

•	  sikre at alle ind-  / udgange (også uofficielle) er renholdte og giver besøgen-

de tydelig oversigt.

sikre og øge livsmuligheder
følgende tryghedsindsatser vil bidrage til at sikre og øge livsmuligheder i Bispe-

haven:

Forbedret sammenhæng med det omkringliggende lokalsamfund
Hvorfor: Bispehaven har tendens til at lukke sig om sig selv og isolere bebo-

erne fra det omkringliggende samfund. dette er ikke hensigtsmæssigt hverken 

ift. beboernes livsmuligheder eller ift. at skabe tryghed for beboere, naboer og 

besøgende. 

Bispehaven skal være en naturlig del af lokalområdet hasle og ikke være et luk-

ket boligområde, som andre hasle-beboere ikke tør bevæge sig ind i og Bispe-

haven-beboere frygter at bevæge sig ud ad. der skal skabes flere muligheder 

for at beboere i Bispehaven og naboer i det omkringliggende samfund møder 

hinanden.

Anbefalinger: 
•	  forbedring af adgangsveje og stier til omkringliggende faciliteter. f.eks. 

etablering af fortov fra bebyggelsen på Bispehavevej siden mod lidl / hasle 

torv samt etablering af aktivitets-  / idrætssti gennem Bispehaven og videre 

ud i den grønne kile. 

•	  klokkerparken åbnes op mod Bispehaven ved at gøre den nordligste del 

af parken, der henligger som vandreservoir og fremstår som ubenyttet og 

misvedligeholdte, mere brugbar, soignere og vedligeholde beplantningen 

og skabe en mere overskuelig, velholdt og belyst sti fra indgangen ved ry-

havevej og Bispehaven til den større park. derudover bør der være en tyde-

lig indgang med skiltning, der indikerer at her er en offentlig park og byder 

besøgende velkommen indenfor evt. også med oversigtskort, ordensregle-

ment o.l. 

•	  gør parken ved ældreboligerne (nord for Bispehaven) til et attraktivt sam-

lingspunkt f.eks. som idræts- og aktivitetsområde.
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inddragelse af beboerne ift. udformning af attraktive udearealer og arenaer 
for sunde aktiviteter i udearealer 
Hvorfor: for at skabe udearealer der bruges af beboere og besøgende, hvor der 

er liv og større grad af uformel overvågning.

Anbefalinger: 
•	  Brugerdreven innovation ifm. udarbejdelse af opholds- og aktivitetsområ-

der i Bispehaven. Beboerne skal selv komme med inputs til, hvilke typer 

af udearealer og faciliteter, der vil være attraktive og blive benyttet. dette 

kan ske på flere måder både i form af workshops hvor beboerne deltager 

aktivt og giver deres meninger og holdninger til kende, i (fokusgruppe)in-

terviews og / eller via (deltager)observationer. herudover kan nye metoder 

til indsamle af data benyttes f.eks. ved hjælp af app på telefon, hvor følel-

ser / stemninger / ønsker mv. kobles til en bestemt geografisk placering.

•	  Beboerdrevne aktiviteter og mindre projekter / events med udgangspunkt i 

aktiviteter i udearealerne, der f.eks. kan finde sted i et forum som en beboer-

arbejdsgruppe (jf. bilag 4).

 

skaBe rummelige FællesskaBer
følgende tryghedsindsatser vil bidrage til at skabe rummelige fællesskaber i Bi-

spehaven:

Zonering af udearealer
Hvorfor: det er vigtigt at styrke følelsen af ejerskab til udearealerne blandt be-

boerne for at skabe mere brug af udearealer og dermed større grad af uformel 

overvågning, samt skabe tydelige symbolske grænser og barrierer for hjem / pri-

vat vs. offentligt rum.

Anbefalinger: 
•	  flytte grænserne for hjem og overskride ind / ude. Beboerne skal opfordres 

til og inddrages i at ’hjemme’ mere i udearealer og have mulighed for at ud-

smykke og ’privatisere’ de umiddelbare udearealer (f.eks. omkring sluserne 

og opgangsområder). 

•	  kælder- og aktivitetslokaler på p-niveau skal leve op til standard for vedlige-

holdelse, renholdelse og tydelig skiltning af bruger / ejerforhold som del af 

brugs- / lejeaftalen. hvis der ikke leves op til standard kan lejemålet / brugs-

retten opsiges. 

nytænkning og renovering af stisystem med færre men centrale stier
Hvorfor: samling af trafikken igennem boligområdet på færre stier giver større 

mulighed for både formel og uformel overvågning samt giver mulighed for at 

skabe mere sammenhæng i boligområdet og udadtil ift. det omkringliggende 

samfund.

Anbefalinger: 
det kriminalpræventive råd forslår:

•	  etablering af få centrale ind- og udgange til Bispehaven (for gående og for 

bilister), hvor alle bydes velkomne og ved, at de er på vej ind i et boligområ-

de hvor beboerne bryder sig om hvordan der ser ud og at alle føler sig vel-

komne. der skal ikke være mulighed for at ’liste’ sig ind og ud ad uofficielle 

’bagveje’. 

•	  der skabes bedre sammenhæng mellem boligområdets to dele (adskilt af 

rymarken). Broen over rymarken renoveres og sikres mod stenkast fra bro-

en ned mod forbipasserende på rymarken, samt gøres bredere, så der er 

mulighed for at flere gående kan passere uhindret forbi hinanden. mulig-

heden for etablering af endnu en bro over rymarken undersøges (jf. det 

kriminalpræventive råds anbefalinger i bilag 2). 
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en bred kampagne der skal forbedre affaldshåndtering
Hvorfor: affald smidt eller fejlplaceret i boligområdets fælles- og udearealer bi-

drager til at skabe et dårligt indtryk og image af boligområdet for både beboere 

og gæster og kan give problemer med skadedyr som rotter. Indirekte er affald 

med til at skabe større utryghed, da tegn på misvedligeholdelse og ligegyldighed 

opfordrer til ligegyldighed, hærværk og kriminalitet og ikke skaber større lyst til 

ophold i udearealer. 

Anbefalinger: 
•	 udskiftning af skraldespande til en type, der er mere funktionelle. 

 ° der må ikke kunne drages tvivl om formålet (at det er til affald)

 °  det skal være let at smide affaldet i (man skal ikke bukke sig, bruge to 

hænder, gå omveje e.l.)

 ° de skal være nemme og hensigtsmæssige at tømme for driften

 °  der skal være nok og de skal placeres centrale steder (ved opholdsste-

der, ind og udgange o.l.)

•	  Brug af nudging ift. at få beboere til at bruge affaldsspande. f.eks. gøre det 

sjovt for børn at smide affald i affaldsspande på legepladsen e.l.

•	  Information omkring affaldshåndtering vha. alternativer metoder. udover 

en formel skrivelse på dansk omkring affaldshåndtering i beboermappen, 

kunne man gøre brug af alternative metoder som f.eks. billeder / tegnese-

rie / piktogrammer, beboerguider der besøger nytilflyttede og viser dem 

hvor og hvordan de skal smide affald ud. o.l. samt fortæller om ulemperne 

ved forkert affaldshåndtering (skadedyr som rotter, dårligt image osv.)

•	  oprettelse af centrale affaldssorteringspladser, hvor beboerne kan komme 

af med alle typer affald. affaldssortering kan være med til at skabe yderli-

gere fokus på affaldshåndtering og være med til at brande boligområdet i 

positiv retning (I Bispehaven er vi miljøbevidste). 

•	  opsætning af hundestationer med poser til fri afbenyttelse til opsamling af 

hundelort samt hundeaffaldsspand

information og guiding i boligområdet for at forbedre beboere og gæsters 
mulighed for at bruge udearealer og faciliteter i området. 
Hvorfor: det skal være så let som muligt at finde de opholds- og aktivitetssteder 

man søger. en større brug af og flere beboere / mennesker ude i udearealer ska-

ber mere liv og uformel overvågning i området, hvilket bidrager til at nedbringe 

muligheden for at kriminelle og / eller utrygge hændelser kan finde sted. 

Anbefalinger: 
•	  ved centrale ind- og udgange (jf. renovering af stisystemer) opsættes vel-

komstskilte med oversigtskort over Bispehaven, hvor muligheder / faciliteter 

i området og det umiddelbare lokalområde er indplaceret.

•	  skiltning omkring brug af udearealer gerne med billede / piktogram, så det 

fremstår tydeligt for alle at her f.eks. er en sti for gående, legeområde for 

børn, affaldsstation osv. 

•	  skilte eller oplevelsesstier, der gør beboere / gæster opmærksomme på fa-

cilitere og muligheder i udearealerne og leder dem på rette vej. f.eks. skilt 

der viser retningen for ungdomsklubben eller en markeret sti, der viser vej til 

multibanen et grønt område e.l. 
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22.  dette er allerede påbegyndt inden for tryg Bolig regi (www.tryg-bolig.dk). østjysk Bolig er kommet med i projektet igennem vores forsikringspartner Willis I/s, som 
sammen med kaB, Boligforeningen højstrup og Boligforeningen østerBo står bag projektet. projektet er støttet af trygfonden.

understøttende indsatser
For at muliggøre en helhedsorienteret Tryghedsrenovering og realiserer nogle 
af de anbefalinger, vi trækker frem i det ovenstående, er en række understøt-
tende indsatser nødvendige.

Den fysiske renovering, kan som sagt aldrig stå alene og det er nødvendigt at 
understøtte med indsatser, der arbejder med beboernes adfærd og holdninger 
til boligområdet, med driftspersonalet, der har deres daglige gang i området og 
bl.a. fungerer som bindeled mellem beboere og administrationen samt udvikle 
det tværgående samarbejde for at sikre, at det virkelig bliver en helhedsorien-
teret Tryghedsrenovering. Her skal andre aktører som Aarhus Kommune og an-
dre interessenter i lokalområdet på banen udover boligselskabet, hvis det skal 
lykkes at gøre Bispehaven til et endnu mere trygt og attraktivt boligområde. 

I de nedenstående afsnit kommer vi med en række yderligere anbefalinger til 
understøttende indsatser. 

opkvaliFicering / videreuddannelse aF driFTen
I Bispehaven (afd. 6) er der ansat 3 varmemestre, 5 gårdmænd og 6 trappeva-

skere, der står for vedligehold og renholdelse af boligområdets ude- og fællesa-

realer, samt bistår beboerne med mindre reparationer og vedligeholdelsesopga-

ver i lejemålene.

derudover er der ansat 1 inspektør, der har ledelsesansvaret for afdelingens 

driftsmedarbejdere. medarbejderne har deres daglige gang i boligområdet og er 

i personlig kontakt med beboerne. det er således dem (udover de boligsociale 

medarbejdere), der har den bedste føling med og det bedste overblik over både 

beboere og ikke mindst boligområdets fælles- og udearealer.

I forbindelse med tryghedsrenoveringen anbefales det at driften videreuddannes 

til at have større fokus på boligområdets tilstand ud fra kriminalpræventive og 

tryghedsmæssige perspektiver22. udbedring af skader som hærværk og indbrud, 

anmeldelse af hærværk og indbrud o.l. hører også blandt nogle af varmemestre-

nes opgaver, og det er derfor vigtigt, at de er klædt på til at forstå vigtigheden af 

opgaverne og være i stand til at udføre dem. dette kræver bl.a.: 

•	 opdatering af arbejdsbeskrivelser og forventningsafstemning:
driftsmedarbejdere har brug for at vide, hvad der forventes af dem, for at 

være i stand til at udføre deres arbejde tilfredsstillende. det er derfor vigtigt, 

at der findes klare arbejdsbeskrivelser for den enkelte medarbejdergrupper, 

og at medarbejderne inddrages i udformningen heraf, for at sikre at forvent-

ninger er afstemte. 

det er væsentligt at medarbejderne selv tager ejerskab for processen og 

deres fremtidige arbejdsopgaver. derfor skal medarbejderne f.eks. ikke kun 

vide, at en del af deres arbejdsopgave er at renholde udearealerne, men for-

stå hvorfor det er en vigtig opgave ud fra en kriminalpræventiv tilgang og 

forståelsesramme. dialog, inspiration og praksiseksempler skal derfor gerne 

indgå i processen. 

I arbejdsbeskrivelserne skal f.eks. indskrives maksimal reparations- og udbe-

dringstid for forskellige typer af skader og hærværk, standarder for renhol-

delse og arbejdsgange, da en af de kriminalpræventive anbefalinger går på, 

at tegn på hærværk, indbrud o.l. skal udbedres hurtigst muligt. 

•	 udvikling af driften som medarbejdergruppe 
I alle medarbejdergrupper er der en bestemt arbejdskultur og kommunika-

tionsform, og det kan være en god ide løbende at se på, om den pågælden-

de arbejdskultur og kommunikationsform i de enkelte medarbejdergrupper 

er hensigtsmæssig ift. de opgaver, de skal løse. alle ”selvfølgeligheder“ og 

gamle vaner har godt af ind imellem at blive undersøgt og revurderet, og 

det er vigtigt at medarbejdergruppen inddrages og deltager aktivt. denne 

proces skal faciliteres af professionelle, der har ekspertise i medarbejder- og 

organisationsudvikling. et uddannelses-  / udviklingsforløb tilrettelagt til og 

målrettet driftspersonalet er nødvendigt for at klæde dem på til at ændre ar-

bejdsrutiner, kommunikation og varetage kriminalpræventive og trygheds-

mæssige arbejdsopgaver. 
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BeBoerinddragelse
Beboerinddragelse er en underliggende proces i hele projektforløbet (jf. figur 1, s. 

17). I bilag 4 er en kort opsamling på erfaringer fra to beboerinddragelsesprojek-

ter, som har kørt i forundersøgelseperioden. projekterne har dels fungeret som 

eksperimentarium (hvad kan vi med beboerinddragelse og afprøvelse af meto-

der), dels som en opstart på beboerinddragelsesprocessen generelt, da vi ved, 

det er en langstrakt proces, der fordrer en del netværksarbejde og ”uddannelse“ 

af beboerne, så de er klædt på til at kunne deltage aktivt. 

nedenfor har vi 2 konkret anbefalinger til beboerinddragelse, der skal fungerer 

som understøttende indsatser ifm. tryghedsrenoveringen. 

•	 opgangsambassadører / beboerguider
 °  opgangsambassadør: Ift. at skabe mere tryghed omkring opgange og 

sluser arbejdes der med at finde en frivillig beboer i hver opgang, der 

kan fungere som opgangsambassadør. vedkommende skal varetage 

mindre opgaver som f.eks. tage imod nye beboere samt information 

til beboerne (f.eks. administrere opslag i opgangen på informations-

tavle) om alt lige fra vedligeholdelse af lejemålet til relevante aktivite-

ter i bolig- og lokalområdet, beboerdemokrati og affaldshåndtering. 

andre opgaver kan f.eks. være, at være obs på at beboerne får lukket 

opgangsdøre rigtigt, være i kontakt med driften / administrationen ift. 

problemer i opgangen som f.eks. lys der ikke virker, affald o.l. opgang-

sambassadøren kan også bidrage til at skabe mere social kontakt, 

kendskab og fællesskab mellem beboere i opgangen.

opgangsambassadører arbejder frivilligt, og det vil kræve en medar-

bejder til at oplære de frivillige, koordinere indsatsen.

 °  Beboerguide: en beboerguide har også til opgave at bidrage til, at der 

skabes mere tryghed for beboerne. her er det dog ikke frivillige men 

en (eller flere) ansat(te) medarbejdere, der har til opgave at tage imod 

nye beboere og informere om f.eks. husordensregler, beboerdemokra-

ti, vedligehold, konfliktmægling mellem naboer, aktiviteter i nærområ-

det, affaldshåndtering o.l.

fælles for både opgangsambassadører og beboerguider er, at de understøtter 

den samlede beboerinddragelsesproces, ved at arbejde kontinuerligt med at in-

formere og ”uddanne“ beboerne ift. at bo alment, deltage aktivt i beboerdemo-

krati og forholde sig til boligområdet. dermed bidrager de også til at skabe mere 

tryghed blandt beboerne og et mere modstandsdygtigt lokalsamfund. 

•	 Beboerarbejdsgruppe – et forum for engagerede beboere
udover opgangsambassadører og beboerguider skal der arbejdes konti-

nuerligt med at finde og understøtte ressourcepersoner (aBcd-metoden) 

blandt beboerne bl.a. via en beboerarbejdsgruppe. her kan beboere deltage 

aktivt i at inddrage og løfte andre beboere i mindre projekter. Beboerar-

bejdsgruppen kan også udgøre et forum, hvor beboere kan diskutere hvil-

ke normer og adfærd, der skal være gældende i fælles- og udearealer og 

støttes i at sige fra overfor normbrydere. Beboerarbejdsgruppen kræver en 

tovholder i form af en medarbejder eller evt. superfrivillig (jf. bilag 4). 

Tværgående samarBejder
for at muliggøre en helhedsorienteret tryghedsrenovering er det nødvendigt, 

at andre aktører udover boligselskabet deltager, da det kræver samarbejde på 

tværs af organisationer. at skabe sammenhænge til det omkringliggende sam-

fund er ikke en opgave som boligselskabet kan varetage alene, men kræver del-

tagelse fra en lang række aktører og interessenter i lokalområdet. det er derfor 

nødvendigt at skabe brede, tværgående netværk og beslutningsdygtige samar-

bejdskonstallationer, der kan understøtte en tryghedsrenovering. 

•	 netværksarbejde og Beredskab 
for at skabe et mere modstandsdygtigt lokalsamfund og boligområde, der 

kan sige fra overfor normbrydende adfærd og handle i tilfælde af problemer 

med uro, hærværk o.l., er det vigtigt at skabe brede tværgående netværk, 

der både integrerer beboernes egne fællesskaber og netværk (f.eks. lokale 

beboergrupper og foreninger i aktivitetslokaler) og faglige / professionelle 

netværk blandt boligsocialt ansatte og ansatte i kommunen, foreninger o.l. 

det kunne f.eks. være i form af et Beredskab, som det der er skrevet ind 

i den Boligsociale helhedsplan for Bispehaven 2013-16 under hotspotcen-

tret. her er afsat 6 medarbejdertimer om ugen til opbygning af et lokalt 
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Beredskab i Bispehaven med afholdelse af 4 årlige netværksmøder. hvis 

hotspotcentret ikke kan løfte opgaven, anbefales det at man på anden vis 

finder mulighed for at afsætte medarbejdertimer til at varetage en funktion 

som netværksarbejder andetsteds i kommunen (f.eks. magistrat for Børn og 

unge) eller i boligsocialt regi. 

•	  Håndtering af beboerklager ifm. utryghed 
I mange tilfælde oplever beboerne, at de løber panden mod en mur, når de 

vil indgive klager eller anmeldelser til boligselskab og / eller politiet, eller at 

de bliver sendt frem og tilbage mellem de to instanser, uden at deres pro-

blem løses. de efterlyser handling og respons og ønsker at opleve, at deres 

problem tages seriøst. 

det ville skabe en større grad af tryghed, hvis der var en entydig og klar 

procedure for håndtering af beboerklager. et samarbejde mellem boligsel-

skabet og nærpolitiet omkring håndtering af klager, problemer med oplevet 

utryghed og respons til beboerne anbefales udarbejdet. det kunne f.eks. 

være en medarbejder i boligselskabet placeret i boligområdet (evt. en bo-

ligsocial medarbejder), som beboerne kunne henvende sig til med klager og 

problemer, der fungerede som bindeled til nærpolitiet og kunne videregive 

informationer til politiet og varetage kommunikationen med beboerne. 

•	 samarbejder ift. udvikling af lokalområdet / bydelsudvikling
en af anbefalingerne til tryghedsrenoveringen går på at skabe bedre sam-

menhæng mellem boligområdet og det omkringliggende samfund. dette 

kræver at organisationer, institutioner, foreninger og virksomheder samar-

bejder med boligselskabet i endnu højere grad, end det allerede er tilfældet. 

nedenfor har vi 4 forslag til områder, hvor samarbejdet skal skærpes.

 °  den grønne kile: I anbefalingerne ovenfor (”skabe rummelige fæl-

lesskaber“ s. 106) anbefales bl.a. en aktivitets- og idrætssti gennem 

boligområdet for at skabe sammenhæng og forbindelse til den grøn-

ne kile og at klokkerparken åbnes op imod Bispehaven. udover dis-

se konkrete forslag vil en understøttende indsats være at integrere 

og sammentænke Bispehavens udearealer i den grønne kile for at 

skabe bedre og mere sammenhæng. Beboere i Bispehaven skal ikke 

blot have øjnene op for de muligheder for aktiviteter, der findes i den 

grønne kile, men naboer og andre brugere af den grønne kile skal 

også gøres opmærksomme på de muligheder for aktiviteter, der måt-

te skabes i Bispehaven ifm. tryghedsrenoveringen. 

 °  Brobygning til foreningslivet: når der skal tænkes i sammenhæn-

ge er det ikke kun på det fysiske plan. en bedre organisering og 

udnyttelse af faciliteter i udearealerne i Bispehaven er også nød-

vendig. ved i højere grad at bygge bro mellem idrætsforeninger og 

andre relevante foreninger i boligområdet vil det dels være muligt 

at få flere beboere ud i foreninger i det omkringliggende samfund, 

dels trække nogle af disse foreninger ind i boligområdets udearealer. 

 

dette kræver at foreninger klædes på til at tage imod (flere) med-

lemmer (og deres forældre), der ikke er vant til at færdes i forenings-

livet eller er bekendte med de forventninger og opgaver, der med-

følger. omvendt kræver det også at beboere fra Bispehaven hjælpes 

til at få øje på mulighederne i de omkringliggende foreninger samt 

at forstå, hvad det vil kræve af dem at være medlem af en forening. 

 

der findes allerede i dag indsatser som foreningsguiderne (se www.

foreningsguiderne-aarhus.dk), der er en indsats rettet mod at føre 

børn og unge ind i foreninger baseret på frivillige foreningsguider, 

men mere målrettet indsats, der også bidrager til at styrke de modta-

gende foreninger og at trække foreningerne ind i Bispehaven savnes. 

 °  ellekærskolen: den lokale distriktsskole har haft nogle hårde år og vil-

kår, men har ifm. med aarhus kommunes strukturanalyse af den aar-

husianske folkeskole fået mulighed for at udvikle og forny sig over en 

5 årig periode. en velfungerende distriktsskole er vigtig for lokalom-

rådet, da det er her børn og unge skal mødes på tværs af sociale skel. 

Børn og unge fra Bispehaven skal have mulighed for at møde og skabe 

relationer og kammeratskaber til andre børn og unge fra det omkring-
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liggende parcelhuskvarter. det er derfor vigtigt at hele lokalsamfundet 

involveres i at udvikle og skabe en attraktiv og velfungerende distrikts-

skole.

 °  ledelsessamarbejdet i Bispehaven (lIB): tværorganisatorisk samar-

bejde og udvikling af et lokalsamfund kræver et helhedsorienteret, vi-

sionært og beslutningsdygtigt organ, der er i stand til at lede og træf-

fe beslutninger. lIB’en repræsenterer nogle af de vigtigste aktører i 

Bispehaven og det omkringliggende samfund. det anbefales at lIB’en 

tilknyttes tryghedsprojektet for at skabe lokal forankring og ejerskab.

Forankring og kommunikaTion
I den videre proces bør tryghedsprojektet i endnu højere grad forankres i bebo-

erdemokratiet samt de aktører, som har ledelsesmæssige ansvar for området. 

det betyder at kommunen særligt børn og ungeindsatsen samt boligforeningens 

boligsociale indsats eksplicit bliver en del af tryghedsprojektet.

med overgang til næste fase af tryghedsprojektet bør hele kommunikationsde-

len opgraderes, og målrettes de forskellige aktørers behov og det anbefales at 

der udarbejdes en kommunikationsplan / -strategi.
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evaluering

det er planlagt, at gennemføre en overordnet evaluering af tryghedsrenoverin-

gen før, under og efter renoveringen med fokus på effekten på tryghed og krimi-

nalitet. Indeværende forundersøgelse og bagvedliggende data vil fungere som 

baseline måling.

•	 tryghedsmåling
der er indgået aftale med cfBu om at foretage midtvejsmåling og slutmå-

ling. data anvendes bl.a. til at se på udviklingen i den oplevede tryghed og 

normbrydende adfærd.

•	 Bosocdata
tal fra Bosocdata anvendes for at se på relevante boligsociale indikatorer. 

tryghedsrenoveringen vil som den boligsociale helhedsplan blive målt på 

bestemte effektindikatorer, som peger op mod den overordnede vision for 

Bispehaven.

•	 kriminalitetsstatistikker 
udviklingen på anmeldelser og varmemestrenes registreringer af hærværk 

og indbrud / forsøg på indbrud vil blive anvendt til at se på effekten af den 

kriminalpræventive del af renovering. 

•	 kvalitative interview
det planlægges, at gennemføre opfølgende interview med fagpersoner, 

driften og beboerne efter renoveringen.

det endelige evalueringsdesign samt succeskriterier vil blive afstemt med pro-

jektets endelige størrelse og de allokerede ressourcer.
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meTode og daTa

daTakilder 
forundersøgelsen trækker på en lang række forskellige datakilder (se Bilag 1 for 

udførlig liste). I hovedtræk kan nævnes:

•	  54 formelle, strukturerede interviews med beboere, fagpersoner og eksper-

ter, driften og interessenter

•	  utallige uformelle interviews og samtaler med beboere samt observations- 

og feltdata

•	  tryghedsmåling blandt beboere i Bispehaven (spørgeskemaundersøgelse 

med 340 gennemførte interviews)

•	  registerdata fra det boligsociale monitoreringssystem (Bosocdata), drif-

ten, østjyllands politi

•	  kriminalpræventiv gennemgang ved det kriminalpræventive råd (arkitekt 

Bo grønlund og konsulent karsten nielsen)

•	 tryg Bolig gennemgang ved Willis (risiko og sikringsgennemgang)

•	 mørkevandring med afdelingsbestyrelsen og styregruppen

meTode
I forbindelse med forundersøgelsen har vi valgt en tværfaglig tilgang og har be-

nyttet os af en blanding af kvantitative og kvalitative metoder til dataindsamling, 

for at kunne tegne et så fyldigt og nuanceret billede af Bispehaven som muligt. 

vi har arbejdet eksplorativt med forskellige metoder for at opnå de bedste re-

sultater, men også været nødt til at anlægge en pragmatisk tilgang i mødet med 

både forventede og uforudsete udfordringer. manglende netværk og relationer 

til beboerne, mange socialt udsatte familier, sprogbarrierer o.l. har udgjort udfor-

dringer ift. at engagere beboerne.

I den kvalitative dataindsamling blev der anvendt forskellige virkemidler, som 

f.eks. smartboard, hvor de / den interviewede skulle indtegne specifikke steder på 

et luftkort over Bispehaven f.eks. opholdssteder, ruter og utrygge steder. andre 

virkemidler har været en virtuel tryghedsvandring, hvor den interviewede blev 

bedt om, at forholde sig til udvalgte fotos taget i Bispehaven.

Interviews med beboere blev både gennemført som personlige interview og i 

grupper alt efter, hvad der gjorde de pågældende mest trygge. derudover er der 

gennemført utallige uformelle interviews og samtaler med beboere vi har mødt 

i området til diverse lejligheder samt med beboere, der selv har henvendt sig til 

boligselskabet ifm. utrygge oplevelser og ønsker om fraflytning. de kvalitative 

interviews er primært blevet gennemført i løbet af 2012.

tryghedsmålingen (telefonisk spørgeskemaundersøgelse) blev gennemført af 

megafon i perioden 3.-16. oktober med en svarprocent på 48 % (340 gennemfør-

te interview ud af 707 husstande). 

tryghedsmålingen var forholdsvis repræsentativ på køn, alder og beskæftigelse. 

på etnicitet er målingen imidlertid lidt skæv, da andelen af respondenter med 

anden etnisk baggrund end dansk er på ca. 50 % (er enten ikke født i danmark 

eller mindst en af forældrene er ikke født i danmark), mens den faktiske andel er 

ca. 70 %.

de præsenterede statistikker i denne rapport er blevet vægtet på køn, alder og 

beskæftigelse, mens det desværre ikke har været muligt at vægte på etnicitet. 

de kvantitative registerdata er gjort tilgængeligt via forskellige samarbejdspart-

nere i aarhus kommune, det Boligsociale fællessekretariat i aarhus og østjyl-

lands politi.
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henvisTe kilder: 

CFBU (Center for Boligsocial Udvikling) 2012
Tryghed i udsatte boligområder – Årsager til utryghed, indsatser for tryghed og 

tryghedsmåling i udsatte boligområder, Hvidovre 

DAB 2012
Bo Trygt – en vejledning til hvordan der skabes større tryghed i almene bolig-

områder, AlmenNet, København V

Det Kriminalpræventive Råd og By og Byg (SBI) 2003
Veje til tryghed: Indsatser i boligområder – fra konfrontation til forståelse

Den Trygge Kommune 2010
Tegn på tryghed – Fortællinger om tryghed på gader og stræder i Danmark 

Vacher, Mark 2008
Tegn der overskrider – bedre boligforhold for flygtninge / indvandrere i almene 

boligbyggerier, Center for Bolig og Velfærd – Realdania Forskning 

Wilson & Kelling 1982
Broken Windows – The police and neighbourhood safety, The Atlantic Month-

ly, March 1, 1982 (http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/bro-

ken-windows/304465/) 

Winther, Ida Wentzel 2006
Hjemlighed – kulturfænomenologiske studier, Danmark Pædagogiske Universi-

tets Forlag
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BilagslisTe: 
1. uddybende oversigt over data

2. Illustrationer til anbefalinger fra det kriminalpræventive råd

3. oversigt over aktivitetslokaler i Bispehaven

4. erfaringsopsamling på beboerinddragelse 

følgende bilag kan rekvireres efter forespørgsel hos østjysk Boligs projektkontor 

(projektleder kim kjærgaard: kik@ojba.dk)

•	 projektbeskrivelse 

•	 Interviewguides 

•	 spørgeskema anvendt i forbindelse med tryghedsmålingen
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Bilag 1

dataliste udspecificeret: 
•	 Interview med fagpersoner (20 interview)

•	 Interview med beboere (22 interview)

•	  utallige uformelle interviews og samtaler med beboere omkring tryg-

hed / utryghed

•	 fokusgruppe interview med afdelingsbestyrelsen

•	 fokusgruppe interview med driften

 ° gårdmænd

 ° trappevaskere 

 ° varmemestrene

•	 tryghedsmåling blandt beboere i Bispehaven (340 gennemførte interview)

•	 registerdata fra det boligsociale monitoreringssystem (Bosocdata)

•	 varmemestrenes registreringer af hærværk og indbrud / forsøg på indbrud

•	 politiets anmeldelsesstatistik for Bispehaven

•	 Interview med interessenter

 °  afdelingsbestyrelsen for afdeling 16 / ungdomsboliger (naboer til Bi-

spehaven)

 ° grundejerforeningen (nabo)

 ° hasle fællesråd

 ° lokale erhvervsdrivende

•	 ekspertinterview omkring overvågning (professor peter lauritzen)

•	  kriminalpræventiv gennemgang af arkitekt Bo grønlund og karsten nielsen 

(det kriminalpræventive råd)

•	 tryg bolig gennemgang af Willis (risiko gennemgang)

•	 mørkevandring med afdelingsbestyrelse og styregruppen

•	 2 (trygheds-) vandringer med unge (ej fuldt gennemført)

•	 observationsdata
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Bispehaven, aarhus. Illustration 5
nedre kælder ved og under højhusene indlagt på luftfoto (nordøst for oven) – forslag skematisk indtegnet.

•	 med grønt er markeret tunneler, passager og nicher som foreslås lukket helt af for beboerne

•	  med violet er markeret nicher (og dele af tidligere passager) der vil kunne forsynes med elektronisk aflåselig glasdør mod parke-
ringsarealet, således at der ikke længere er nogle uaflåste nicher.

•	  med blåt er markeret områder mellem indgangene langs højhusblokkene, hvor der kan laves stenbede med store sten, som det er 
vanskeligt at gå på (for at forhindre ophold her og bevægelse langs blokken under dækket.

•	  forholdene ved blok a1 bør muligvis være anderledes end vist. måske bør den lave tunnel her spærres helt af, således at det slet 
ikke er muligt at komme fra blok a1 til parkeringspladsen.

Karsten Nilsen, DKR og Bo Grönlund, arkitekt maa, 21.08.2012

Bilag



122

Bilag 2

Bispehaven, aarhus. Illustration 6
nedre kælder ved og under højhusene indlagt på luftfoto (nordøst for oven) – forslag skematisk indtegnet.

•	 det brune viser det offentligt tilgængelige areal i kælderen efter de foreslåendeændringer.

•	 med ”k“ er markeret de 2 uafspærrede tunneler, hvor trygheden desuden bør forstærkes med kameraovervågning.

der er stadig en enkelt passagemulighed i den nedre kælder hele vejen fra blok a3 til blok a7 og parkeringskældrene er i forslaget 
uden porte og aflåsning ud til hasle centervej. hver parkeringkælder har ca. 70 p-pladser, dvs. parkeringskældrene mellem blok a3 
og a7 har i alt ca. 275 pladser. der er her 4 parkeringskældre til 5 blokke. hvis der havde været 5 parkeringspladser til 5 blokke her, 
ville det have været bedst helt at afspærre for passage mellem parkeringskældrene og at forsyne kældrene med aflåselige porte til 
hasle centervej.

nu er det sandsynligvis nødvendigt at fordele p-pladserne til blok a4, a5 og a6 på mere end en kælder, og da bliver forholdene så 
anonyme alligevel, at porte og aflåsning nok ikke reelt vil forbedre trygheden.

hvis der er individuelle betalte p-pladser vil det i forslaget kunne organiseres, så der ikke bliver ret langt på p-plads til opgang selv 
med de afspærringer, som foreslås.

p-kælderen ved blok a2 kan forsynes med aflåselig port

Karsten Nilsen, DKR og Bo Grönlund, arkitekt maa, 21.08.2012

Bilag
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Bispehaven, aarhus. Illustration 7
det øverste niveau vist på luftfoto (nordøst for oven) – forslag skematisk indtegnet.
luftfotoet viser dækkene over parkeringskældrene, de eksisterende stier og terræn og anlæg i øvrigt Bispehaveområdet.
der foreslås følgende ændringer:

•	  med lysebrunt er markeret mulighed for etablering af gæsteparkering/besøgsparkering langs hasle centervej.

•	  med rødt er markeret mulige nye broer fra hovedindgangssiden af højhusene til dækkene med opholdsareal. dette gør dækkene 
mere tilgængelige, og gør det muligt at etablere cykelparkering på dækkene. nærmest opgangene er broerne udvidet med 
siddepladser og blomster.

•	  med røde cirkler er markeret nye opholdsarealer med bænke og blomster ved opgangene nordøst for blok a3.

•	 med en blå cirkel er markeret et vandbassin med fontæne.

•	  med lyseblå streg er markeret nye gangforbindelser, dels over rymarken, dels fra blok a4 til netto-butikken. der kan evt. laves 
yderligere en fodgængerbro over rymarken (markeret med rød streg)

•	  ved 1. mellem blok a7 og kollegieboligerne kan tunnelen evt. lukkes – den ser ikke ud til at have meget mening nu. den foreslåede 
legeplads og ungdomsklub placeret ved 2. I nederste højre hjørne foreslås i stedet placeret på det grønne område ved tværstien 
(3). sandsynligheden vil være betydeligt større her om mulighederne for opsyn bedre.

•	
•	 med lyst grønt er markeret at den nordøstlige del af rymarken foreslås ændret fra vej til grønt område, f.eks. med kolonihaver.

Karsten Nilsen, DKR og Bo Grönlund, arkitekt maa, 21.08.2012

BilagBilag
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Bilag 3 – lisTe over akTiviTeTslokaler

Bilag

Bispehavens aktivitetslokaler adresse Formand

klub 8210 a2 Bhv 41p ahmed amcha Bhv 31.07.th 52 75 46 00

future dance a2 Bhv 49p pia mortensen trivselshuset 86 15 91 97

den arabisk danske forening a4 hcv 179u Ibrahim amcha hcv 279.03.th 2030 1157

rap and dance akadamiet a6 hcv 231p pia mortensen trivselshuset 86 15 91 97

afghansk forening a7 hcv 279p gharazai Bhv 107.03.th

tomt a7 hcv 277p

dartklubben B1 Bhv 57p arne schmidt hcv 171.01.tv 22 72 94 89

de åbne værksteder B2 Bhv 77-79p Bente sørensen hcv 167.06.tv 86 15 25 25

arabisk mandeklub B3 Bhv 97p hamad el dirawe hcv 217.06.th 60 87 87 04

forældrehuset B3 Bhv 99p hohammed gale Bhv 99.01.tv 86 99 07 86

somalisk kvindeforening B4 Bhv 117p mayan abdi Bulaale hcv 219.06.th 22 99 55 23

den kurdiske forening B5 Bhv 51p mahmud azis Bhv 77.02.tv 31 77 10 09

klodshans og ung I fokus B5 Bhv 51p pia mortensen trivselshuset 86 15 91 97

Bispehavens børn & unge B7 Bhv 91p kahled elabdakkah Bhv 117.04.th 31 77 10 09

fællesskab venskab forum (fvf) B5 Bhv 111p

tomt B5 Bhv 111p

fitness c2 Bhv 83p pia mortensen trivselshuset 8615 9197

layalina café c3 Bhv 103p yasser el chafei Bhv 79.02.th 26 28 00 54

familieklubforeningen Bhv 119p aziad ahmed ali Bhv 75.03.th. 31 24 47 49

future 123 c4 Bhv 123p khaled elabdallah Bhv 117.04 2091 0139

Bilag
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erFarIngsopsamLIng Fra BeBoerInddrageL‑
sesprojekter IFm. trygHedsprojektet I BI‑
speHaVens ForundersØgeLse
Hvad er inddragelse? Hvad kan vi bruge det til? Hvilke metoder virker? Hvad 
kan lade sig gøre ift. at inddrage Bispehavens beboere? Disse spørgsmål var 
blandt dem vi opstillede for forundersøgelsen. Her vil vi redegøre for to projek-
ter, vi har brugt til at efterprøve nogle af ovenstående spørgsmål samt opsamle 
erfaringerne herfra. 

Beboerinddragelse handler om at inddrage beboere i processer/projekter for 
på den måde, at få kendskab til beboernes perspektiv samt at give dem en stør-
re grad af ansvar, ejerskab og fællesskab. Tryghedsprojektet I Bispehaven har 
ifm. med forundersøgelsen ønsket at afprøve forskellige former og metoder til 
beboerinddragelse og samtidig starte op på processen med at identificere nøg-
le- og ressourcepersoner blandt beboerne, der kan være aktive deltagere og 
fungere som drivkraft og inspiration for andre beboere. Vi har taget udgangs-
punkt i ABCD-metoden (Asset Based Community Development) og empow-
erment-tankegangen og været interesserede i at afprøve metoderne i praksis. 

Vi beskriver først de to projekter Legepladsprojektet og Beboerarbejdsgrup-
pen, og derefter opsamler vi de vigtigste erfaringer og slutter af med anbefa-
linger til den videre proces.

Legepladsprojektet i Bispehaven 
Beskrivelse aF projekTeT
et kombineret ønske fra afdelingsbestyrelsen (afd. 6) om at flytte/etablere en ny 

småbørnslegeplads i Bispehaven og et ønske fra tryghedsprojektets forunder-

søgelse om at afprøve metoder og muligheder for beboerinddragelsesprocesser 

i Bispehaven i tryghedsprojektet, blev i løbet af foråret/sommeren 2012 til et 

fælles legeplads- og beboerinddragelsesprojekt, der blev realiseret i foråret 2013. 

afdelingsbestyrelsens legepladsudvalg havde på forhånd besluttet at flytte et 

større gyngestativ fra dets oprindelig plads i det syd-vestlige hjørne af Bispeha-

ven til et mindre grønt areal lidt længere inde i Bispehaven (mellem rækkehusene 

d4 og d3 ved skolestien). der var blevet indhentet tilbud fra et traditionelt lege-

pladsfirma om indretning af legepladsen, men intet var fastlagt, da tryghedspro-

jektet i Bispehaven blev inddraget. 

tryghedsprojektet i Bispehaven er i gang med en større forundersøgelse ift. at 

foretage en kriminalpræventiv og tryghedsskabende renovering af Bispehavens 

udearealer. I forundersøgelsen er der, udover en afdækning af problematikker 

ved udearealerne ud fra et kriminalpræventivt og tryghedsmæssigt perspektiv 

samt anbefalinger til renoveringen og det videre forløb, mulighed for arbejde 

med at opstarte initiativer og afprøve metoder omkring beboerinddragelse i er-

kendelse af, at dette er en langstrakt proces, der også kræver en tidlig indsats ift. 

at opbygge netværk og skabe engagement og interesse blandt beboerne. 

I denne kontekst så tryghedsprojektet mulighed for sammen med afdelingsbe-

styrelsen at inddrage beboerne i etablering af en ny legeplads og et attraktivt 

uderum for småbørns familier og øvrige beboere. I løbet af drøftelserne blev 

konsulenter fra firmaet naturIde inddraget for at varestå den konkrete bygnings-

opgave og beboerinddragelse. lho høiris (arkitekt) var på dette tidspunkt selv 

beboer i Bispehaven og via afdelingsbestyrelsen blev kontakten etableret. mo-

gens christensen fra naturIde blev hurtigt inddraget og allerede i foråret 2012 

blev der afholdt indledende møder og forløbet for projektet blev udformet af 

naturIde. pga. tidspres blev det besluttet at udskyde projektet fra sensommeren 

2012 til foråret 2013.

 

økonomi:
I løbet af vinteren 2013 blev der sendt en større ansøgning af sted om økonomisk 

støtte fra Bikubenfonden og en mindre ansøgning til den lokale Initiativpuljen for 

Bispehaven.

der blev givet afslag på førstnævnte ansøgning mens der blev bevilliget i alt kr. 

10.000 fra Initiativpuljen. afslaget fra Bikubenfonden var ubegrundet. projektet 

løb alt i alt op i kr. 195.000 hvoraf afdelingsbestyrelsen i Bispehaven finansierede 

kr. 185.00023.

Bilag

Bilag 4

23. I det samlede beløb er ikke medregnet lønninger til medarbejdere fra østjysk Bolig , Byggelegepladsen og trivselshuset (30 timer). 
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projekTeTs udFormning
I foråret 2013 blev legepladsprojektet gennemført med en række planlægnings-

møder i en dertil etableret arbejdsgruppe og 2 workshops for projektgruppe og 

alle andre beboere. 

arbejdsgruppen
arbejdsgruppen havde til opgave at stå for al planlægning, netværksarbejde 

og koordinering forud for og under de 2 workshops. arbejdsgruppen bestod af  

centrale medarbejdere og frivillige:

•	 frivillige beboere fra afdelingsbestyrelsen 

•	 vIadem-frivillige 

•	 frivillige beboere 

•	 Boligsocial medarbejder 

•	 varmemester

•	 daglig leder af Byggelegepladsen 

•	 medarbejdere i tryghedsprojektet 

•	 konsulenter fra naturIde 

projektgruppen
tanken bag projektgruppen var at forsøge på forhånd at sikre sig, at der kom nok 

frivillige til at gennemføre de forventede arbejdsopgaver samt nå ud til så mange 

beboere som muligt.

gruppen bestod udover arbejdsgruppen af frivillige og beboere, der på forhånd 

havde givet tilsagn om, at de ønskede at deltage, på baggrund af netværksarbej-

de og relationsarbejde udført af arbejdsgruppen. 

her var der bl.a. ’rekrutteret’ via beboerarbejdsgruppen, afdelingsbestyrelsen, 

vIadem, de åbne værksteder, forældrehuset (lokal ’arabisk’ beboerforening), 

somalisk forening m.fl. 

Workshops
de to workshops blev afholdt over 2 weekender og udover projektgruppen var 

alle beboere inviterede. der havde været forskellige former for annoncering og 

omtale af de to workshops forud for afholdelse:

•	  unge fra lommepengeprojektet under hotspot erhverv og trivselshuset 

havde sat plakater op i opgange i Bispehaven (og taget dem ned igen) for-

ud for begge workshops

•	 annonce i vores Blad (østjysk Boligs beboerblad) 

•	  arbejdsgruppens medlemmer havde sat yderligere plakater op og uddelt 

flyers på centrale forsamlingssteder (trivselshuset, Byggelegepladsen, de 

åbne værksteder, forældrehuset, varmemesterkontoret)

på den første workshop skulle beboerne om formiddagen vha. kreative metoder 

udtrykke deres ønsker og drømme for det nye uderum/legeplads. der blev op-

stillet staffelier med store masonitplader, hvorpå beboerne havde mulighed for 

at male deres ønsker og drømme. malerierne blev hængt op på espaliere langs 

rækkehusene omkring trivselshuset til udstilling. om eftermiddagen arbejdede 

naturIde på at udforme en konkret plan for og indretning af legepladsen, der 

blev præsenteret for de fremmødte beboere ifm. fællesspisning om aftenen i 

trivselshuset. på den anden workshop skulle legepladsen bygges. naturIde hav-

de stået for al indkøb af materialer og havde ansvar for at styre processen. fri-

villige fra arbejdsgruppen var blevet tildelt forskellige arbejdsopgaver, som de 

havde ansvar for. Beboerne skulle inddrages i selve de fysiske opgaver forbundet 

med at bygge legepladsen dvs. at save, hamre, grave, male osv. 

Begge dage var der indlagt frokost med sandwiches, og den sidste dag var der 

ydermere en lille åbning-/indvielsesfest af legepladsen med flag og balloner, 

saftevand, kage, frugt og snacks. det var også meningen at lokale børn skul-

le optræde med eget rap-nummer (Bispehave jam – resultatet af en workshop 

arrangeret af tryghedsprojektet, ungdomsklubben, rap akademiet og trivsels-

huset)24, men dette viste sig desværre ikke at kunne realiseres pga. manglende 

overholdelse af aftaler. 

Bilag
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24.  projektet er ikke evalueret her, da kun 1 workshop blev gennemført. Ideen var at få unge på rap-workshoppen til at skrive om, hvordan de brugte udearealerne i Bispe-
haven, men det viste sig desværre at de fremmødte deltagere var for unge til kunne skrive og reflektere herom. 
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evaluering aF legepladsprojekTeT
på baggrund af kortere strukturerede interviews med medlemmer af arbejds-

gruppen, egne observationer, samtaler med beboere og vurderinger fremlægges 

her en samlet evaluering af legepladsprojektet.

planlægningsprocessen
processen har været lang (bl.a. pga. udskydelse af projektet med et halvt års tid), 

men det vurderes generelt fra arbejdsgruppen, at det har været en god proces. 

det har været godt med en arbejdsgruppe og tovholder på projektet og flere 

giver også udtryk for, at det er rart at de mange forskellige parter i arbejdsgrup-

pen, når at møde hinanden flere gange forud for de 2 workshops. det har været 

en bevidst strategi at blande medarbejdere fra de forskellige organisationer med 

frivillige og beboere.

at man kender hinanden lidt og har været fælles om planlægningen gør, at det 

er nemmere at samarbejde på dagen og at alle har haft mulighed for at påvirke 

projektet og træffe beslutningerne. dette giver også en indsigt og en læring til 

frivillige og beboere, ift. planlægning og organisering af projekter, som evt. kan 

bruges siden hen i andre sammenhænge. 

medlemmer af afdelingsbestyrelsen følte at dele af beslutningsprocessen om-

kring økonomien blev for presset lige op til afholdelse af projektet pga. tids-

mangel, hvilket lagde for stort et pres på medlemmer af afdelingsbestyrelsens 

legepladsudvalg. 

netværksarbejde
en vigtig del af processen er netværksarbejde forud for projekt afholdelse. det 

har været arbejdsgruppens opgave at netværke, for på forhånd at motivere så 

mange beboere som muligt til at deltage. mange af arbejdsgruppens medlem-

mer giver udtryk for, at det har været en svær opgave. selvom de har henvendt 

sig til mange i deres netværk, dukker kun få op på selve dagen. selvom de bliver 

mødt med positiv interesse, opleves det generelt som meget svært at få folk til 

rent faktisk at dukke op. 

” Jeg havde talt med 3 mænd, om at de skulle komme og hjælpe til, 
men så spurgte de om, hvad de ville få for det, og da jeg havde for-
klaret dem, at det var frivilligt, ulønnet arbejde, var de ikke længere 
interesserede. De kunne ikke se, hvorfor de skulle arbejde gratis og 
bruge deres tid på det.“

– Beboer fra arbejdsgruppen

der er generelt en mangel på forståelse for frivilligt arbejde blandt beboerne:

det er dog også oplevelsen, at de beboere, der dukker op, oplever at få noget 

ud af at deltage. derudover tjener projektet som et positivt eksempel for forbi-

passerende og nysgerrige beboere, der kigger forbi. mund til mund metoden har 

dog alligevel vist sig mest effektiv ift. rekruttering af beboere til projektet, og det 

vil forhåbentlig vise sig at positiv omtale af projektet også vil have en positiv ef-

fekt ift. fremtidige projekter og den videre beboerinddragende proces generelt. 

” Jeg synes det gik godt, og det har gjort indtryk på folk, hører jeg 
rundt omkring. Folk synes, det har været fedt “

– Daglig leder af Byggelegepladsen

Fremmøde
fremmødet fra beboernes side var relativt godt (alt efter hvilke forventninger 

der var her til). 

flere i arbejdsgruppen udtrykker positiv overraskelse over fremmødet, men set i 

forhold til at gennemføre de forhåndenværende arbejdsopgaver, kunne der godt 

have været brugt flere (voksen)hænder. Især mandlige beboere var en mangel-

vare, mens kvinder og især børn var i klart overtal. 

der var omkring 50 beboere forbi 1. workshop og mellem 50-70 beboere forbi i 

hver af de to dage på 2. workshop (heraf var der en overvægt af børn). 

Bilag

Bilag 4



128

der var udelukkende positiv interesse og tilkendegivelser fra de fremmødte be-

boere og fra beboere, der bare kiggede forbi samt tilfældige forbipasserende. 

udover de beboere, der ofte stiller op som frivillige (f.eks. medlemmer af afde-

lingsbestyrelsen), var der også nye ansigter, hvilket medlemmer af afdelingsbe-

styrelsen var begejstrede for: 

” Fedt at der kom andre end dem, der plejer at dukke op“
– Medlem af afdelingsbestyrelsen

generelt var der positive tilbagemeldinger ift. beboernes fremmøde blandt ar-

bejdsgruppens medlemmer og flere tilkendegiver også positiv overraskelse over 

fremmødet. 

deltagernes indsats
der er generel tilfredshed med deltagernes indsats. det har fra starten været 

udgangspunktet, at der skal være plads til, at folk kan komme og deltage i det 

omfang de har mulighed for og evner til.

nogle bidrager meget og tager fat i flere dage, mens andre kommer forbi og 

arbejder en halv time til en time.

flere børn leger på pladsen og hjælper lidt til ind imellem med små opgaver som 

at rense jord for større sten og græs, rive e.l. Børnene vil rigtigt gerne være med 

og går ivrigt til de opgaver, de kan deltage i. 

der er på begge workshops meget liv omkring pladsen – børn der leger, kvin-

der der sidder og snakker, folk der arbejder – hvilket er med til at skabe en god 

stemning og drage endnu mere opmærksomhed omkring pladsen og projektet. 

hensigten har fra starten af været, at det gerne måtte være en sjov begivenhed 

for hele familien, og det lever de to workshops op til. 

” Jeg var overrasket over de somaliske kvinder – de tog fat. Det var 
dejligt, at de ville deltage. Der var én af dem, der gik og havde dårlig 
ryg og ikke kunne hjælpe med det hårde arbejde. Så gik hun hjem og 
bagte en kage i stedet for, som hun kom med. De deltog virkelig, og 
vi grinede sammen“

– Medlem af afdelingsbestyrelsen

det opleves også som en fordel, at det er fysiske opgaver af forskellig slags be-

boerne inddrages i. dels kan beboerne med det samme se, at her sker noget, 

dels kan de se, at der er fremdrift/udvikling, og de forskellige opgaver fordrer 

forskellige evner / kvalifikationer, så alle beboere kan være med. 

det kræver ikke nødvendigvis stor viden eller et fælles sprog for at skovle sand 

eller slæbe sten, og selv mindre børn og ældre kan være med til at rive eller 

plante blomster.

” Vi skal have flere projekter, hvor vi arbejder sammen om noget fysisk 
arbejde, noget der kan ses og mærkes. Det har været rigtigt inspire-
rende at have Mogens gående og det smitter af“

– Medlem af afdelingsbestyrelsen

frivillige fra vIadem er en stor hjælp ift. at få løst mindre praktiske opgaver, 

som det kan være svært at sætte beboere til. de frivillige fra vIadem arbejder 

generelt selvstændigt og giver udtryk for, at de har været glade for at være med. 

” Det har været rart at se alle de folk, der har lyst til at lave noget frivil-
ligt arbejde. Det har været en dejlig oplevelse“

– VIADEM-frivillig
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resultater
arbejdsgruppen vurderer generelt ikke at legepladsprojektet skaber store for-

andringer i Bispehaven lige nu og her, men er generelt meget positive ift. både 

processen og resultatet. det er første skridt i en længere proces, og medlemmer 

af afdelingsbestyrelsen giver udtryk for, at de fremover gerne vil arbejde mere 

med beboerinddragelse. et medlem af afdelingsbestyrelsen mener projektet bi-

drager med: 

” Gejst – tro på at der kan ske mere, at det kan få lov til at stå uden at 
blive ødelagt“

flere voksne beboere/forældre der deltog i projektet udtrykte stor begejstring 

og der blev af beboere på Bispehavevej efterlyst lignende tiltag ”ovre hos dem“. 

Borde og bænke var især populære blandt forældre, der indtog disse lige så hur-

tigt, som de stod færdige.

dette stemmer meget godt overens med beboernes efterlysning af borde og 

bænke ifm. legepladser (jf. afsnit ”Beboernes brug af og oplevelser i udearea-

ler“, s. 63). Børnene indtog legepladsen selv før den var færdig og er her meget 

populær. fordelen ved et projekt som etablering af en legeplads, er at beboerne 

kan se et meget konkret og fysisk resultat af deres bestræbelser.

det blev fremhævet at der var flere ”nye“ beboere (ikke de sædvanlige beboere, 

der melder sig som frivillige) og at alle beboere, der deltog eller kom forbi, ud-

trykte positiv interesse og holdning til legepladsen. 

dette er en meget positiv effekt, der gerne skal bidrage til at flere beboere bliver 

inspirerede og interesserede i at deltage og engagere sig i deres boligområde. 

der er også tegn på spirende ejerskab og ansvarsfølelse blandt beboere og bru-

ger. en kvindelig beboere er f.eks. på eget initiativ begyndt at vande blomsterne, 

mens et medlem af arbejdsgruppen fortæller, at hun har set voksne opdrage på 

børn på legepladsen ift. at lade blomsterne være og ikke plukke dem. desværre 

gik der ikke mange dage førend en stor redegynge blev stjålet fra legepladsen, 

men dette har givet anledning til snakke mellem forskellige beboerne, der ud-

trykker stor frustration over, at nogle kan finde på at stjæle børnenes gynge. 

legepladsen har også lokket nye brugere til blandt beboerne fra mindre synlige 

beboergrupper, der normalt ikke bruger udearealerne og gæster udefra i form af 

daginstitutioner. 

” Flere flokke af institutioner har været forbi – også nede fra Åbyhøj. 
De synes, at det er fedt, at der er kommet en ny legeplads. Som regel 
stopper de nede ved os, men nu går de også op ad bakken“

Daglig leder af Byggelegepladsen

I forbindelse med at skabe sammenhæng til det omkringliggende samfund (jf. 

afsnittet ”strategier til tryghed“, s. 102) er dette et meget positivt resultat, da 

det ikke bare handler om at beboere fra Bispehaven, skal være mere udadvendte 

og anvende og tage del i det omkringliggende samfund, men også at naboer 

og andre aarhusianere bevæger sig ind i Bispehaven og får en positiv oplevelse. 
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Beboerarbejdsgruppen 
Beskrivelse aF projekTeT 
Beboerarbejdsgruppen er et uforpligtende forum, hvor beboere kan møde op 

med en god ide til forbedringer/forskønnelser/aktiviteter i boligområdets fæl-

les- og udearealer. gruppen henvender sig først og fremmest til beboere, der har 

overskud og lyst til at engagere sig i deres boligområde. her kan de møde an-

dre beboere med lignende interesser. I Beboerarbejdsgruppen arbejder beboere 

sammen om at omsætte ideer til konkrete og realiserbare projekter, med støtte 

fra vIadem-frivillige og medarbejdere fra tryghedsprojektet.

gruppen mødes en gang om måneden i beboerhuset og ellers efter behov på 

eget initiativ. møderne har startet op med et kort inspirationsoplæg f.eks. om 

nudging, superkilen i københavn e.l. hvorefter beboerne har arbejdet videre med 

deres projekter i mindre grupper. 

projektet er startet op af tryghedsprojektet i Bispehaven og fra 2. møde er der 

tilknyttet 3 vIadem-frivillige og medarbejdere fra tryghedsprojektet. 

udover at beboere får mulighed for at møde andre beboere og skabe (nye) re-

lationer og fællesskaber er det også formålet at beboerne tilegner sig viden om 

at tilrettelægge og gennemføre mindre projekter, med alt hvad det indebærer. 

projektet hviler dermed på en empowerment-tankegang med inspiration fra 

aBcd-metoden, og det er hensigten at beboerne skal være/gøres så selvkøren-

de som muligt.

økonomi
tryghedsprojektet betaler for mødeomkostninger, men ellers er der ikke afsat 

midler til projektet, da det er meningen, at beboerne selv skal rejse midler til at 

realisere projektet f.eks. gennem fundraising. 

projekTeTs udFormning
projektet blev startet op af tryghedsprojektet i Bispehaven i efteråret 2012 for 

dels at afprøve metoder og muligheder ift. beboerinddragelse, dels for at forsø-

ge at identificere ressourcepersoner i boligområdet og sætte fokus på og enga-

gement omkring hvad der kan ske i fælles- og udearealerne. der blev annonceret 

i beboerbladet og via opslag ophæng i opgange og på centrale steder i boligom-

rådet. derudover blev nøglepersoner fra lokale foreninger inviteret. 

Interesserne blandt beboerne har handlet om forskønnelse (beplantningspro-

jekt) af udearealer, aktiviteter i udearealer (idræt for beboere) og andre projekter 

som f.eks. etablering af et lille cykelværksted, hvor beboere kan komme og låne 

plads, redskaber og materialer samt få hjælp til at lære at lappe deres cykel eller 

udføre mindre reparationer. 

der vil blive afholdt i alt 8 møder før sommerferien 2013 hvorefter beboerar-

bejdsgruppens fremtid vil blive taget op til revision. det overvejes hvorvidt de 

frivillige fra vIadem har mulighed for at fortsætte beboerarbejdsgruppen. 

evaluering
Beboernes fremmøde og deltagelse:
det har generelt været svært at fastholde beboerne i projektet. fremmødet til 

første møde var ok (ift. forventninger) med 12 fremmødte beboere og derefter 

har fremmødet været svingende men overordnet nedadgående. selvom flere var 

entusiastiske fra starten af, har det været svært at opretholde gejsten. det har 

dog aldrig været et succeskriterie for beboerarbejdsgruppen, at der var et stort 

fremmøde, da det er meningen, at beboerne kan komme i kortere perioder, mens 

de er involverede i et relevant projekt. nogle beboere har haft svært ved at for-

stå konceptet omkring beboerarbejdsgruppen, andre har haft svært ved selv at 

være initiativtager og arbejde selvstændigt. 

de beboere, der er mødt op, har generelt haft brug for megen støtte for at kom-

me videre med deres projekter. et projekt er blevet realiseret indtil videre. dette 

er etablering af et dansk undervisningstilbud, som flere fremmødte somaliske 

kvinder efterlyste. projektet blev via beboerne, vIadem-frivillige og sundheds-

caféen relativt let etableret og kører i dag hver tirsdag aften i beboerhuset med 

frivillige undervisere fra vIadem. et andet projekt om etablering af cykelværk-

sted er stadig i gang, mens beplantning og idrætsaktiviteter i udearealerne ikke 

bliver realiserede pga. mandefald. 
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Beboerarbejdsgruppen har haft svært ved at få fat i dens primære målgruppe, 

der er de mere ressourcestærke beboere, og det vil være nødvendigt at overveje 

om beboerarbejdsgruppen har den optimale form/mødefrekvens osv. 

resultater
tryghedsprojektet har fået gjort sig erfaringer med beboerinddragelse i praksis 

som var formålet med beboerarbejdsgruppen. heraf er nogle af de vigtigste er-

faringer, at det kræver en medarbejder eller en meget stabil og selvstændigt ar-

bejdende frivillig til at være tovholder samt at kontinuerligt opsøgende arbejde, 

netværksarbejde og annoncering er nødvendigt. 

Beboerne i beboerarbejdsgruppen skal kunne gerne se et umiddelbart resultat 

af deres anstrengelser. 

en beboer og vIadem-frivillig fra Beboerarbejdsgruppen udtrykker, at det giver 

stor tilfredsstillelse at se, at det relativt hurtigt og enkelt kan lade sig gøre at få 

en ide realiseret (dansk undervisning). det giver mod på at fortsætte beboerar-

bejdsgruppen og tro på, at mere kan udrettes. det er denne empowerment af 

beboere/frivillige som Beboerarbejdsgruppen skal bidrage til at styrke og som 

på sigt forhåbentlig vil bidrage ti at styrke hele boligområdet og lokalområdet. 

erfaringsopsamling og anbefalinger
De to projekter beskrevet har hver især bidraget med brugbare erfaringer ift. 
beboerinddragelse i Bispehaven og anbefalinger til den videre proces. 

omfang: 
•	  Beboerinddragelse kan ske på mange niveauer – fra store organiserede 

projekter som legepladsprojektet til små møder i beboerarbejdsgruppen. 

jo større arrangement jo flere ressourcer skal der afsættes til koordinering, 

organisering og planlægning.

•	  Beboerinddragelse er en proces, og det er vigtigt at bevare momentum og 

fastholde beboere ved at tænke inddragelsen som en serie af events fra helt 

små til større projekter f.eks. som en fast del af det boligsociale arbejde eller 

i afdelingsbestyrelsen. 

Tovholder: 
•	  det er vores erfaring, at det er vigtigt, at der er en tovholder på både små 

som store beboerinddragelsesprojekter. I Bispehaven har det været svært at 

inddrage og motivere beboere til at tage del i frivilligt arbejde. det kræver 

derfor en opsøgende og tålmodig tovholder til kontinuerligt gennem hele 

processen at fastholde og engagere beboerne. 

•	  det er nødvendigt med tovholder/projektleder, der kan varetage de mindre 

spændende opgaver og sørge for, at der er fremdrift og flow, at der bliver 

fulgt op på deadlines og aftaler og alle får den rette information. det kan 

derfor være en fordel med en medarbejder til at varetage denne funktion. 
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Tid: 
•	  Beboerinddragelse er en proces der kræver tid og kontinuitet og tålmodig-

hed. det er vigtigt at anerkende de små fremskridt. 

•	  vores erfaring er at forståelse af tid og aftaler kan være svingende blandt 

beboere og frivillige og nogle har brug for hjælp/støtte til at huske mødeti-

der og overholde aftaler. 

•	  Ift. at engagere beboere, kan vi erfare, at det er svært at finde det ’bedste’ 

tidspunkt, men tidligt på dagen/formiddagen er generelt et dårligt tids-

punkt for mange beboere. I weekender kommer der generelt først rigtigt liv 

i boligområdet over middag. 

netværksarbejde: 
•	  mund til mund og netværksarbejde er oftest den mest effektive metode til 

at engagere beboere, og det er vigtigt at give tid til, at ideer kan sprede sig 

som ringe i vandet. 

•	  det er vigtigt, at der kontinuerligt laves opsøgende og fastholdende arbej-

de. det kræver tålmodighed og vedholdenhed og derfor kan det være en 

fordel, hvis opgaven varetages af en medarbejder. 

at arbejde med frivillige:
•	  der er grænser for, hvad man kan forvente af frivillige (både beboere og 

andre) og hvilke krav man kan stille. det er derfor også meget vigtigt med 

forventningsafstemning, så der ikke opstår misforståelser. 

•	  det er vigtigt at forstå at motivere frivillige beboere og vise, hvad de får ud 

af deres frivillige arbejde – især når det gælder personer, der ikke er vante 

med at arbejde frivilligt. 

Form: 
•	  erfaringer fra legepladsprojektet viser bl.a. at et fysisk projekt som legeplad-

sprojektet er let tilgængeligt for mange beboere. her er der mulighed for, at 

alle beboere kan deltage efter evne, fysik, alder og køn og der er et umid-

delbart resultat (en legeplads) som alle kan se og føle på og få glæde ud af.

 

•	  det kan være fint, at der er forskellige former for beboerinddragelsespro-

jekter, der appellerer til forskellige beboere i boligområdet, så man når så 

bredt ud som muligt. det kan både være inddragelse rettet mod bestemte 

homogene beboergrupper (f.eks. aldersbestemte), beboere med særlige in-

teresser og inddragelse med det formål at samle mange forskellige beboere 

for at få modsætninger i spil. 

økonomi:
•	  det er vigtigt, at der afsættes midler og ressourcer til en løbende beboerind-

dragelsesproces ifm. tryghedsprojektet.

•	  hvis der skal satses på fundraising ifm. beboerinddragelse er det vigtigt at 

tage højde for denne arbejdsbyrde ifm. planlægning af tid og medarbejder-

ressourcer. 

organisering:
•	  Beboerinddragelse skal ifm. tryghedsprojektet ske i tæt samarbejde og ko-

ordinering med det øvrige projektforløb.

•	  på sigt vil det give mening at inkorporere beboerinddragelse ift. brug og 

vedligehold af udearealerne i det boligsociale arbejde og i afdelingsbesty-

relsens arbejde. det er vigtigt at der hele tiden er en aktiv brug, udvikling 

og forholden sig til udearealerne, blandt beboerne. en renovering af udea-

realerne kan aldrig stå alene, men skal altid understøttes af en aktiv indsats 

ift. brug heraf.
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