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Fortælling om Aarhus Aarhus – en god by for alle

Aarhus – en by med plads til alle og brug for alle
En by med plads til at udfold og udvikle sig. En by, hvor alle har 

mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egen evner. 

En by, hvor vi i fælleskab hjælper dem, der har brug for det. En 

by, hvor der er plads til forskellighed og mangfoldighed. 

Aarhus - en by i bevægelse
En by i rivende udvikling, som vokser i størrelse og i betydning. 

En by med ambitioner om både vækst, bæredygtighed og 

sammenhængskaft. En by med et stærk og nyskabende 

erhvervs-, kultur og uddannelsesliv

Aarhus – en by med handlekraft og fællesskab
En by, hvor der er udsyn og skabes relationer både nationalt og 

internationalt. En by, hvor nye idéer dyrkes og prøves af i 

utraditionelle samarbejdsformer, og hvor ny teknologi, udvikles 

og tage i anvendelse. En by fuld af vilje til fornyelse. En by hvor 

medborgskab er en værdi, og hvor vi hele tiden gentænker 

mulighederne fo at lev i og udvikle vores by i fællesskab. En by, 

hvor alle kan være sunde, trives og være trygge. En by, hvor vi 

sammen skaber rammerne for det gode liv.
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Kompakt blænde by funktioner reducer behov for brug af bil transport og understøtte  livelig bærdygtige naboskaber   
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Aarhus – vækstdriver for hele landet
Her vil vi især fokusere på, hvordan vores byudviklingsstrategi skal danne 
grundlag for fremtidig økonomisk vækst. Der vil være fokus på vores regionale 
og nationale rolle og vores samspil med nabokommunerne primært i 
Business Region Aarhus.

Gearet til storby
Her vil vi især fokusere på, hvordan vores byudviklingsstrategi skal udnytte 
Arealressourcerne mest effektivt til at sikre de fysiske rammer for Aarhus’ 
Forventede vækst og samtidig skabe potentialet for endnu klogere vækst.

Bykvalitet og liveability
Her vil vi især fokusere på, hvordan vores byudviklingsstrategi 
skal sikre det gode bymiljø og bidrage til, at Aarhus 
bliver en endnu bedre by – en by med høj 
livskvalitet og levestandard, hvor man kan føle 
sig hjemme.

Aarhus for alle
Her vil vi især fokusere på, hvordan vores 
byudviklingsstrategi skal sikre social 
bæredygtighed og bidrage til et mangfoldigt 
Aarhus – en god by, hvor der er plads til alle.
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Mennesker først

By liv       By rum      Bygningens udformning

Hvilket ny kvaliteter  tilføjer dine projektet byen?  
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Målet: 

At løfte området tættere på resten af Aarhus

Midlet:

At udvikle et bomiljø, som er så attraktivt, 
at det:

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

2. Tiltrækker flere nye beboertyper

Men hvordan?



Effektmål
– otte indsatsområder med indikatorer

• Beskæftigelse

• Uddannelse

• Tryghed og trivsel

• Demokratisk medborgerskab

• Sundhed

• Kultur og fritid

• En fysisk åben bydel

• En blandet beboersammensætning



Nøgletal

Beboerne:

⌂Antal beboere ca.: 5100

⌂Antal boliger ca.: 2000

⌂Børn og unge under 18 år: 41 % (19%)

Etnisk danske: 737

Indvandrere: 2563

Efterkommere: 2004

4-5000 flere beboere i år 2030



Blandt børnene

2017 (juni) Andel børn og unge 
under 18 år

Tandsundhed (andel 

børn med mange huller i 
tænderne, over 6 flader)

Overvægt
(andel elever i 0., 6. og 9 
klasse der er overvægtige)

Gellerup/Toveshøj 41% 7,1% 30,7%

Gnst. Aarhus 19 % 0,9% 15,3%

2017 Uddannelses-parathed Unge i uddannelse 
(15 måneder efter 9. klasse)

Kriminalitets-sigtede 
unge (10-17 år

Gellerup/Toveshøj 64,7% 70% 5,8 %

Gnst. Aarhus 86,6% 86% 1,3 %

2018
(kategoriseringmodellen + 
aarhus i tal)

Arbejdsmarkeds-
tilknytning 
(voksne udenfor 
arbejdsmarkedet)

Voksne på 
helbredbetinget 
overførselsindkomst

Andel indvandrere og 
efterkommere

Gellerup/Toveshøj 55 % 39 % 81 %

Gnst. Aarhus 17,4 % 12,2 % 11 %

Sociale udfordringer i området



Fysiske og sociale indsatser

Område eller individ effekt



Med bystrukturelle 
forandringer

FØR

Strukturelle fysiske forandringer er afgørende

Uden bystrukturelle 
forandringer

EFTER









Rob Krier
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KLIMA

SLA + EFFEKT Architects











TRANSFORM & VANDKUNSTEN ARCHITECTS









1. Før trafikken igennem I stedet for udenom
2. Etablere gader med fortove og orienter bygningerne mod 

gaderne I sted for mod landskabet
3. Multifunktionalitet: Bland flere funktioner I den enkelte 

bygning
4. Indfør en menneskelig skala I både det enkelte byggeri I 

bydelens løsninger
5. Byg i mange materialer, men brug kvalitetsmaterialer, der 

patinerer smukt
6. Multitypologi: Byg mere og byg mange slags
7. Skab identitet gennem stærkt arkitektur
8. Etablere destinationer, så folk udefra har en grund til at 

komme til området
9. Afskaf ingenmandsland

Ni Tommelfinger regler































Sports- og 
kulturcampus

Sports- og kulturcampus



Omdannelses scenarie





KAREN  BLIXENS KVARTERET





EN GOD BY FOR BØRN 
ER EN GOD BY FOR ALLE
Udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj
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