
Fra udsat boligområde til attraktiv bydel

Gellerup og Toveshøj



EN BY I SOCIAL BALANCE

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I Aarhus valgte man, i stedet for at lave en bestyrelse pr. helhedsplan, at lave en samlet bestyrelse for alle boligsociale helhedsplaner i Aarhus med udvalgte direktører fra boligforeninger og forvaltningschefer fra Aak. Fokus er på:Helhedstænkning  Aarhus er én by  og det betyder, at selvom vi har otte boligsociale helhedsplaner, skal disse planer ikke kun spille sammen med det område planen dækker, det skal spille sammen med Aarhus-fortællingens vision  Aarhus er en god by for alle  Ved at lave en samlet bestyrelse, styrker det muligheden for at løfte de boligsociale indsatser til et strategisk niveau.  Synergi  bestyrelsens konstruktion skal styrke sammenspillet mellem: 	Styrke sammenhængen mellem kommunens kernedrift og de boligsociale indsatserDet tværgående samarbejde – på tværs af helhedsplanerne  fokus på hvad der virker og løfte fælles problemstillinger (evidens/vidensdeling) samt skabe fælles målsætninger (fx strategi for udsatte boligområder  vendes der tilbage til)Styrke koblingen mellem det sociale og det fysiske  VIGTIGT: I bestyrelsens kommissorium fremgår det, at bestyrelsen ikke kun skal have et snævert fokus på de boligsociale indsatser, men at bestyrelsen også skal have fokus på udvikling, koordinering, synergi imellem og forankring af de mange indsatser- både fysiske og sociale - i udsatte boligområder.Strategi for udsatte boligområder: Vision: Aarhus skal være en god by for alleAarhus - en god by for alleEn by med stærk social sammenhængskraft og velfungerende lokale fællesskaber, som er en aktiv del af byenStrategier og politikker: Aarhus skal hænge sammenEn række eksisterende strategier og politikker, der på forskellig vis sætter fokus på: Den samlede bys udviklingBoligområdernes udviklingBeboernes udviklingStrategiske indsatsområder1. Flere i uddannelse→ Aarhusmål om ungdomsuddannelse2. Flere i beskæftigelse→ Aarhusmål om selvforsørgelse3. Styrket medborgerskab→ Aarhusmål om medborgerskab4. Flere boliger i den blandede by→ Budgetmål om en by i social balance



EN SAMMENHÆNGENDE BY FOR ALLE

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Her kan der henvises til kravet om almene boliger i udviklingsprojekter over hele byen nævnes. 



Nøgletal

Beboerne:
• Antal beboere: 6200
• Antal boliger: ca. 2000
• Børn og unge under 18 år 36,5%
• Statistisk set meget udsat område



Effektmål
– otte indsatsområder med indikatorer

• Beskæftigelse
• Uddannelse
• Tryghed og trivsel
• Demokratisk medborgerskab
• Sundhed
• Kultur og fritid
• En fysisk åben bydel
• En blandet 

beboersammensætning

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Kvalitative og kvantitative mål   Forandringsteorierne beskriver udviklingen fra A til Å   Effektmålene indikerer, hvor langt vi er i processen.   Effektmålene skal kobles med de fysiske indsatser således, at de fysiske indsatser afspejles i effektmålene.



Målene skal nås ved at lykkes med to ting:

1. Holde på de ressourcestærke beboere, som i dag 
fraflytter

2. Tiltrække flere nye beboertyper



Faglig baggrund

Hvad ved vi noget om:
• Hvad der har medført succesfuld 

omdannelse af udsatte boligområder 
andre steder

• Betydningen af det fysiske miljø for det 
sociale miljø

2008

2014

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Kombinationen af det sociale og det fysiske



FYSISKE OG SOCIALE INDSATSER





Strukturelle fysiske forandringer er afgørende

FØR

EFTER / 1
ingen bystrukturel 
forandring

EFTER / 2
bystrukturel 
forandring



Gehl Architects

KVALITET – KVALITET - KVALITET

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Forskningen viser at:menneskelige reaktionsmønstre er direkte koblet til det fysiske miljøBoligblok-byen bon’er skidt ud på ejerskab, tilhørsforhold, tryghed, etc.Fordi kun få aktivt selv vælger at bosætte sig i storskala boligblok-områder, opstår social skævvridning. Det er den uheldige mekanisme, som kan brydes med ny bystruktur og ny arkitektur



MARKEDSPERSPEKTIV



Bevaring contra forandring



Hvor er vi nu?

• Godt i gang med de fysiske forandringer
• 1. fase afsluttes i 2019
• Private investorer er kommet på banen



Hovedelementer i planen
1. Etablering af en hovedgade og 

en intern ringgade
2. Nedrivning af 5 blokke, 5 institutioner og 

et kollegie
3. Kvartersdannelser og massiv fortætning 

med nye boligtyper
4. Renovering af eksisterende boliger
5. 1000 nye arbejdspladser flytter til 

området
6. Private udviklingsprojekter
7. Ungdoms by med 350 ungdomsboliger
8. Etablering af en ny bypark 
9. Sports- og kulturcampus med ca. 600.000 

besøgende om året





2. Etape af letbanen fra Aarhus C
til Brabrand



Hovedelementer i planen
1. Etablering af en hovedgade og en intern 

ringgade

2. Nedrivning af 5 blokke, 5 
institutioner og et kollegie

3. Kvartersdannelser og massiv fortætning 
med nye boligtyper

4. Renovering af eksisterende boliger
5. 1000 nye arbejdspladser flytter til 

området
6. Private udviklingsprojekter
7. Ungdoms by med 350 ungdomsboliger
8. Etablering af en ny bypark 
9. Sports- og kulturcampus med ca. 600.000 

besøgende om året





Hovedelementer i planen
1. Etablering af en hovedgade og en intern 

ringgade
2. Nedrivning af 5 blokke, 5 institutioner og 

et kollegie

3. Kvartersdannelser og massiv 
fortætning med nye boligtyper

4. Renovering af eksisterende boliger
5. 1000 nye arbejdspladser flytter til 

området
6. Private udviklingsprojekter
7. Ungdoms by med 350 ungdomsboliger
8. Etablering af en ny bypark 
9. Sports- og kulturcampus med ca. 600.000 

besøgende om året



Hvis ikke fysikken understøtter kvartersdannelse, vil de sociale tiltag
have begrænset effekt

Kvartersdannelse



Lottesvej kvarteret



Hovedelementer i planen
1. Etablering af en hovedgade og en intern 

ringgade
2. Nedrivning af 5 blokke, 5 institutioner og 

et kollegie
3. Kvartersdannelser og massiv fortætning 

med nye boligtyper
4. Renovering af eksisterende 

boliger
5. 1000 nye arbejdspladser flytter til 

området
6. Private udviklingsprojekter
7. Ungdoms by med 350 ungdomsboliger
8. Etablering af en ny bypark 
9. Sports- og kulturcampus med ca. 600.000 

besøgende om året



RENOVERING AF BLOKKE OG 
LEJLIGHEDER



Hovedelementer i planen
1. Etablering af en hovedgade og en intern 

ringgade
2. Nedrivning af 5 blokke, 5 institutioner og 

et kollegie
3. Kvartersdannelser og massiv fortætning 

med nye boligtyper
4. Renovering af eksisterende boliger

5. 1000 nye arbejdspladser flytter 
til området

6. Private udviklingsprojekter
7. Ungdoms by med 350 ungdomsboliger
8. Etablering af en ny bypark 
9. Sports- og kulturcampus med ca. 600.000 

besøgende om året



Kontorbyggeri 
Teknik & Miljø



Hovedelementer i planen
1. Etablering af en hovedgade og en intern 

ringgade
2. Nedrivning af 5 blokke, 5 institutioner og 

et kollegie
3. Kvartersdannelser og massiv fortætning 

med nye boligtyper
4. Renovering af eksisterende boliger
5. 1000 nye arbejdspladser flytter til 

området

6. Private udviklingsprojekter
7. Ungdoms by med 350 ungdomsboliger
8. Etablering af en ny bypark 
9. Sports- og kulturcampus med ca. 600.000 

besøgende om året





CITY VEST



UDBYGNINGSPROGNOSE

NYE BOLIGER OG 
ERHVERV

EHVERV
(ANTAL 
KVADRATMETER)

BOLIG
(ANTAL BOLIGER)

SOLGT JORD 61000 900

PROJEKTER UNDER 
UDVIKLING

16000 1000

UDVIKLINGSMULIG
HEDER

8000 1100

I ALT 85000 3000



Hovedelementer i planen
1. Etablering af en hovedgade og en intern 

ringgade
2. Nedrivning af 5 blokke, 5 institutioner og 

et kollegie
3. Kvartersdannelser og massiv fortætning 

med nye boligtyper
4. Renovering af eksisterende boliger
5. 1000 nye arbejdspladser flytter til 

området
6. Private udviklingsprojekter
7. Ungdoms by med 350 ungdomsboliger
8. Etablering af en ny bypark 
9. Sports- og kulturcampus med ca. 600.000 

besøgende om året





Hovedelementer i planen
1. Etablering af en hovedgade og en intern 

ringgade
2. Nedrivning af 5 blokke, 5 institutioner og 

et kollegie
3. Kvartersdannelser og massiv fortætning 

med nye boligtyper
4. Renovering af eksisterende boliger
5. 1000 nye arbejdspladser flytter til 

området
6. Private udviklingsprojekter
7. Ungdoms by med 350 ungdomsboliger

8. Etablering af en ny bypark 
9. Sports- og kulturcampus med ca. 600.000 

besøgende om året





Hovedelementer i planen
1. Etablering af en hovedgade og en intern 

ringgade
2. Nedrivning af 5 blokke, 5 institutioner og 

et kollegie
3. Kvartersdannelser og massiv fortætning 

med nye boligtyper
4. Renovering af eksisterende boliger
5. 1000 nye arbejdspladser flytter til 

området
6. Private udviklingsprojekter
7. Ungdoms by med 350 ungdomsboliger
8. Etablering af en ny bypark 

9. Sports- og kulturcampus med ca. 
600.000 besøgende om året
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