
Tryghed i Bispehaven

CONTAINER





BispehavenFAKTA
• Bygget 1969-73
• Renoveret i 1980’erne 

og 2003-2007
• 880 bolig
• Monofunktionelt og 

modernistisk byggeri 
• 2500 beboere fra +60 

lande
• 1/3 børn og unge
• 43,4 % er 

grundlæggende trygge 
(Aarhus 81,3 %)



BAGGRUND



Bispehaven





Fra det nære til 
omkringliggende



Key Findings

• Skæv beboersammensætning som har 
indvirkning på det sociale miljø

• Børn og unge er dominerende brugere
• Fællesskaber som lukker om sig selv og kan 

virke ekskluderet
• 26 % føler sig utrygge ved at færdes ude alene
• 25 % udsat for kriminalitet -> mørketal / 46 % 

anmeldt
• Årsager til utryghed -> hjem/hjemlighed
• Identificering af utrygge steder
• Høje kriminalitetstal har ikke nødvendigvis 

betydning for tryghed  



CONTAINER



10 måneder – 3 
forskellige steder i 
Bispehaven 



710 interviews og endnu 
flere besøgende 



Formål med projektet

Kriminalpræventive og tryghedsmæssige forbedringer, der kan laves i 
udeområderne i Bispehaven.

Tryghedsprojektet skal, sammen med beboerne i forbindelse med 
forskellige mindre projekter, sørge for, at beboerne kommer til at tage større 
ansvar for og initiativ til brug af udeområderne, og at der skabes større 
forståelse beboere imellem.

Tryghedsprojektet skal bidrage til, at Bispehaven bliver et tryggere sted at 
bo og færdes i for alle.



VISION

At omdanne Bispehaven fra at være et udsat boligområde 
til at blive et attraktivt bykvarter i Aarhus, hvor 
ressourcestærke beboere fastholdes og nye 
beboergrupper søger til. Et trygt, varieret og 
oplevelsesrigt kvarter der hænger sammen med den 
omkringliggende by og danner rammen om det gode by- og 
boligliv.



Formålet med containeren

Spor 1 - INDDRAGELSE
• Inddragelse af beboere, medarbejdere i området, driften, lokale aktører, 

politiet, foreninger mf.
• Indflydelse 
• Aktiviteter 1:1, eksperimenter, synlighed

Spor 2 - SAMSKABELSE
• Brede, tværgående netværk
• Synergi med Den boligsociale helhedsplan

Spor 3 - KOMMUNIKATION
• Formidling (hele vejen rundt)



Inddragelse
• Den brede målgruppe, dem 

der normalt ikke bliver hørt 
eller set.



Metoder
• Uformelle møder, samtaler, interviews
• Gåture i området
• Deltagelse i aktiviteter 
• Besøg i hjemmet
• Fotoserie, fotovæg
• Hotspot
• Workshop



Kommunikation
• Containeren er bindeleddet (beboere, drift, administration, 

foreninger, institutioner, lokale aktører, kommune, naboområder og 
Aarhus) 



Hvad drømmer du om..?









VINDERPROJEKTE
offentliggøres





TRYGHEDSRENOVERING







GÅRDRUM MELLEM A4 OG A5



GÅRDRUM MELLEM A3 OG A4



BEVÆGELSESKILER



DEN URBANE KILE





DEN VILDE KILE



STRATEGI FOR 
KOMMUNIKATION 
OG SAMSKABELSE



TRYGHEDSRENOVERING SOM KATALYSTOR FOR 
FORANDRING OG SAMSKABELSE

CENTRALE AKTØRER

FORMÅL: AT DET VI GØR FYSISK OG SOCIAL UNDERSTØTTES AF VORES TILGANG 
IFT. KOMMUNIKATION, INDDRAGELSE OG SAMSKABELSE

PRINCIPPER:
• Kommunikation i øjenhøjde (beboerne skal føle sig set og hørt)
• Tryghed i processen (sikre en så smidig forandringsproces)
• Forankring af fællesskaber (ejerskab og socialt bæredygtigt miljø)

Renovering

Driften

Boligsocial
helhedsplan



SPOR 1
BEBOERKOMMUNIKATION

SKRIFTLIGT: Månedlige infoblade, formelle skrivelser, invitationer 

DIGITALT: Digital formidlingsplatform (kobling til infohuset), 
facebook/sociale medier, sms, spørg-mig telefon, 

FACE-TO-FACE: Infohuset, Tryghedskontoret (workshop mv.), 
opsøgende arbejde, spørg-mig, beboerambassadører

ØVRIGT:  Modeller, mock-ups, illustrationer/skitser osv.  



SPOR 2
INDDRAGELSE AF BEBOER I 
PROJEKTUDFORMING (ETAPE 1)

GÅRDSRUMSHJERTER: Fra tomrum mellem blokke til fællesskaber i gårdrumshaver. 

Inddragelse med fokus på valg/justeringer af funktioner. I alt 2x4 
gårdrumsmøder. Opstart omkring 1. maj

GRØN KILE: Skabe sammenhæng og forbindelser ind og ud af Bispehaven.  

Inddragelse af interessenter omkring aktivt liv (f.eks BMX, 
crossfit), kunstinteressede, og naboer. Opstart afventer 
kommune. 

FORHAVER: Personificering, hjemlighed og ejerskab

Udarbejdelse af idekatelog, hvor beboerne/opgange vælge 
mellem 5 typer.  Opstart omkring september



SPOR 3
INVOLVERING OG EJERSKAB 

EVENTS OG MILEPÆLE: F.eks. Fodboldkamp, indvielse af 
fælleshus/gårdrum/veje, havefest i den grønne kile osv. 
NÆRE FÆLLESSKABER: Mobilt køkken, pluk-selv blomstereng, 
plantekasser osv.  
FÆLLESHUSET: Udearealer, navnekonkurrence, kunst osv.
POP-UP WORKSHOPS: Involvering med afsat i de nye funktioner
KULTURSKABERE: Beboerambassadører, samarbejdspartnere 
naboer, iværsættere, kunstnere, sportsklubber osv. 



SPOR 4 BESKÆFTIGELSE/OPKVALIFICERING 

BYG OP/JOB I RENOVERINGEN: Løntilskud, praktikanter, lærlinge, 
fritidsjobber osv. 

LENDAGER OG BÆREDYGTIGHED: Genanvendelse af 
beton/Cirkulære byggeplads

OPKVALIFICERING: Kurser og studieprojekter 



SPOR 5
EKSTERN KOMMUNIKATION / PR 

• Strategisk kommunikation af projektet skal  understøtte 
forandringsprocessen

• Flere gode historier i medierne
• Skabe en ny fortælling om bydelen
• Ændre folks perceptioner af Bispehaven og forbedre det 

overordnede image



Tidsplan

Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes foråret 2017

Forventede byggeperiode:
• Tryghedsrenovering 1. etape august 2017 – marts 2019
• Tryghedsrenovering 2. etape marts 2019 – maj 2020

En udviklingsgruppe bestående af Aarhus Kommune, 
Østjysk Bolig og eksterne konsulenter arbejder med 
udvikling af mulige fremtidige etaper 



FREMTIDSVISIONER

HASLE CENTERVEJ 
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