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Bydelskil(d)en

Produkt: 
Aarhus Kommune og Østjysk Bolig har, som 
en del af Realdanias kampagne ’Fællesrum’, 
igangsat projektet Bydelskil(d)en. Formålet 
med Bydelskil(d)en er at udvikle et mangfoldigt 
byrum, som kan skabe både fysisk og social 
sammenhængskraft mellem to boligområder 
der i dag er fysisk adskilt af infrastruktur og 
repræsenterer to vidt forskellige beboer-
segmenter. Udvikling, etablering og brug af 
Bydelskil(d)en skal være med til at bygge bro 
mellem områderne på tværs af fysiske barrierer 
og sociale, kulturelle og økonomiske forskelle. 

Opgave:
De to boligområder er den almene boligblok-
bebyggelse Bispehaven og parcelhusområdet 
Klokkerkvarteret. Områderne er adskilt af 
Ryhavevej, og beboerne i begge områder 
orienterer sig væk fra vejen og hinanden. 
Bispehavens beboere bruger bebyggelsens 
interne grønne områder samt udearealerne 
ved Ellekærskolen nord for bebyggelsen, hvor 
de fleste af bebyggelsens børn går i skole. 
Klokkerkvarterets beboere forholder sig 
primært til deres egen vej, nogle kommer dog 
i Klokkerparken, der udgør en grøn rekreativ 
kile igennem kvarteret. Klokkerkvarterets børn 
går på Gammelgårdsskolen syd for kvarteret. 
Umiddelbart på begge sider af Ryhavevej 
findes områder, der har potentiale til at udgøre 
et nyt fælles centrum for de to områder, hvor 
områdernes beboere kan mødes i trygge og 
inspirerende rammer. Dette nye fælles centrum er 
Bydelskil(d)en. 

Hele Landet planlægger og faciliterer en proces, 
hvor beboere og andre centrale aktører fra 

de to områder mødes og i fællesskab udvikler 
konceptet for Bydelskil(d)en og de afprøvninger, 
som processen i første omgang skal resultere i. 

Afprøvningerne er en række konkrete fysiske 
installationer og sociale aktiviteter, der skal 
udvikles, bruges og evalueres som en del af 
processen. På baggrund af evalueringen skal den 
videre udvikling af Bydelskil(d)en sættes i gang.

Tilgang:
Processen planlægges som en designproces 
i 4 faser og bygges op omkring den primære 
målgruppe, børnene og de unge, der involveres 
som med-designere af fysiske og sociale 
afprøvninger. 

Hver fase indeholder en række workshops med 
elever fra Ellekærskolen og Gammel-gårdsskolen 
og afsluttes med et Sum Up møde, hvor 
repræsentanter fra alle aktørfora giver feedback 
på resultaterne af fasen. Herefter prioriterer 
projektgruppen hvilke elementer, der skal med 
videre i processen. 

Designprocessens 4 faser har følgende 
overskrifter: Forbered, Forstå, Formgiv og 
Færdiggør. Forbered fasen handler om at skabe 
overblik over områdernes forskellige aktører og 
finde de rigtige samarbejdspartnere. I Forstå 
fasen kortlægger vi potialer og barrierer, ønsker 
og drømme. Formgiv fasen handler om at udvikle 
idéer til konkrete fysiske og sociale afprøvninger. 
I Færdiggør fasen etableres afprøvningerne, 
og alle interesserede inviteres til at være med 
til at evaluere afprøvningerne. På baggrund af 
evalueringen, udarbejdes anbefalinger til det 
videre arbejde med Bydelkil(d)en.


