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INDLEDNING

Forord
Før sommer blev der indgået en aftale om ”parallelsamfund” i Folketinget. Lovforslaget
blev fremsat lige efter Folketingets åbning i oktober 2018 og ventes vedtaget omkring
den 1. december, samtidig med at der offentliggøres en ny såkaldt ghettoliste.*
I første halvår 2019 skal der udarbejdes en række udviklingsplaner for de boligområder,
der har været fire år i træk på ghettolisten – de såkaldte ”hårde ghettoer”. Udviklingsplanerne skal konkret beskrive vejen til, hvordan andelen af almene familieboliger kan
reduceres til 40 pct. senest i 2030.
Det er interessant at se nærmere på de 16 boligområder, der ifølge den politiske aftale
skal ændres så markant. Hvor ligger boligområderne, hvordan ser de ud, og hvad er der
allerede i dag investeret i områdernes udvikling? Hvad er fremtidsudsigterne, og hvad vil
de nye forslag betyde for boligafdelingerne?
Disse og mange andre spørgsmål er forsøgt besvaret i denne rapport, der er udarbejdet
af Rambøll i tæt samarbejde med boligorganisationerne og BL – Danmars Almene Boliger. Derudover har Colliers (tidligere Sadolin & Albæk) bidraget med vurderinger af de
lokale markedsforhold (oplandsvurdering).
EN LISTE MED OVERRASKELSER

Afdækningen af forholdene i de 16 såkaldt ”hårde ghettoer” har budt på flere overraskelser.
I mange boligområder er det ofte kun få personer fra eller til, der afgør, om et område
med flere tusinde beboere kommer på ghettolisten for fjerde gang i træk. Konsekvensen
ved en dømt for meget kan være, at hundredvis af boliger skal omdannes eller nedrives
– og beboerne flytte imod deres vilje.
Det er grundlæggende skræmmende, at så få mennesker har så stor betydning for så
mange menneskers liv og hverdag. Og det bliver ikke mindre skræmmende af, at disse
”hårde ghettoer” fanges af en musefældeklausul, hvor de SKAL afvikle familieboligerne,
uanset hvordan det ellers går i boligområdet. Også selv om boligområdet er i en positiv
udvikling og om et år eller to er milevidt fra at være på ghettolisten. Men selv om det er
skræmmende, er det desværre også realistisk, som tingene ser ud i skrivende stund.
Det er absolut ikke hensigtsmæssigt. Hverken i forhold til de mange beboere, der bliver
utrygge, eller i forhold til samfundsøkonomien. For resultatet bliver, at der vil blive ofret
mange kræfter på at afvikle boliger i områder, der er kommet på sikker afstand af ghettolisten. De ressourcer kan med fordel anvendes i andre, mere udfordrede områder.
16 ”HÅRDE GHETTOER” OG FLERE PÅ VEJ

I denne rapport sættes der alene fokus på de 16 ”hårde ghettoer”. Men beslutningstagere og borgere skal huske på, at der er en lang række boligområder, som om kort tid
også kan blive såkaldte ”hårde ghettoer”, fordi de allerede har være på ghettolisten de
seneste 2-3 år.
Ghettolisten bygger nemlig på tal fra de seneste år. Dermed har flere boligområder allerede en ”socialøkonomisk gæld” med sig, som de umuligt kan nå at rette op på. Flere
områder har været på listen i tre år og er nærmest matematisk udelukket fra at undgå listen det fjerde år. Og så klapper fælden. Områderne bliver ”hårde ghettoer”, hvor 60
pct. af familieboligerne skal afvikles.
* I forbindelse med den nye ghettoliste offentliggøres reviderede ghettokriterier.
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Det har politikerne forsøgt at opbløde, ved at områder med tre års anciennitet på ghettolisten får ét ekstra år til at afværge en fjerde gang på listen. Det er positivt. Men det
ændrer desværre ikke ved, at de områder, der allerede har været fire gange eller flere på
listen, er og bliver ”hårde ghettoer”.
LOVGIVNING MED TILBAGEVIRKENDE KRAFT

På den måde lovgiver parallelsamfundspakken med tilbagevirkende kraft. For hverken
kommuner eller boligorganisationer med boligområder på ghettolisten – som i øvrigt er
ændret flere gange siden 2010 – kunne forudse, at de foregående års placering på listen
ville bringe dem i en situation, hvor de nu skal afvikle flere tusinde familieboliger.
En beskeden ekstra beskæftigelsesindsats eller forbud mod, at personer med plettet
straffeattest flyttede ind i disse områder, ville have fået hovedparten af områderne ud af
ghettolisten for flere år siden. Men nu er det så at sige for sent, fordi parallelsamfundspakken har tilbagevirkende kraft.
Det er en meget paradoksal fremgangsmåde, og konsekvenserne er store.
For afvikling af mange tusinde familieboliger betyder, at der vil komme øget tilflytning til
andre boligområder, også af familier, der ikke er på arbejdsmarkedet, og dermed kan
andre områder blive til ”hårde ghettoer”, og endnu flere familieboliger skal afvikles. Det
er oplagt, at man skal være meget omhyggelig med genhusning, og der vil også komme
udfordringer med, at nogle familier vil få højere husleje.
Som nævnt er det ofte små marginaler, som afgør, om mange af boligområderne bliver
”hårde ghettoer”, der tvinges ud i at afvikle tusinder af familieboliger, eller om de helt
kommer ud af ghettolisten. Selv om tilfældighedselementet er skræmmende, så afspejler
det også, at det går ganske godt i mange boligområder.
GHETTO-MEDICIN MED VOLDSOMME BIVIRKNINGER

Ikke dermed sagt, at der ikke er udfordringer i de udsatte boligområder. Men problemerne er faktisk overskuelige og kan løses i samarbejde mellem boligorganisationer,
kommuner, foreningslivet, frivillige, private investorer og erhvervslivet. Det er der eksempler på flere steder i landet. Det gælder ikke mindst i Aalborg, hvor der hverken er
”ghettoer“ eller “hårde ghettoer“. Her har lokale aktører fået vendt udviklingen i et tidligere udsat boligområde. En helhedsplan og tæt samarbejde mellem erhvervsliv, kommune og boligforeninger har sikret en meget positiv udvikling i indkomst- og uddannelsesniveauer, ligesom andelen af dømte er kraftigt faldende.
Aalborg-modellen kan vi alle med fordel tage ved lære af. Den kan effektivt føre til det,
som vi alle har som mål – ingen ”ghettoer” i Danmark – og det kan og skal nås før
2030.

Med venlig hilsen

Palle Adamsen
Formand for BL – Danmarks Almene Boliger
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Indledning
Kernen i parallelsamfundspakken er, at boligområder,
som fire gange i træk har været på den såkaldte ghettoliste, klassificeres som ”hårde ghettoer”. Sker det,
skal andelen af familieboligerne nedbringes til 40 pct.
Det kan ske ved omdannelse til ældre- eller ungdomsboliger, infill-byggeri af ejerboliger, private udlejningsboliger, erhvervsbyggeri eller kommunalt byggeri, salg
af de almene boliger eller nedrivning.
De aktuelle tal viser, at der er 16 ”hårde ghettoer”, og
analyserne, der er beskrevet i denne pjece, viser:
•A
 t boligorganisationer og kommuner er godt i gang
med at finde løsninger i de kendte ”ghettoer” som
Gellerup, Vollsmose, Tingbjerg og Mjølnerparken.
Ikke at det er lige let alle steder, men der forfølges
mulige og farbare løsningsspor.
•A
 t de mere upåagtede ”ghettoer” volder store udfordringer. Det er typisk større boligområder i mindre byer, fx Agervang, Sundparken, Skovvejen og
Skovparken, Finlandsparken, Ringparken m.fl. De er
typisk ”hårde ghettoer”, fordi lidt for mange er uden
for arbejdsmarkedet, og 3-5 for mange er dømte.
Ofte er det ikke flere end 30-50 mennesker, som betyder, at disse områder med hver 1.500-2.500 beboere er på listen.

UDSATTE BOLIGOMRÅDER MED
ÅRELANGE VENTELISTER
De upåagtede ”hårde ghettoer” er meget problematiske, fordi eneste realistiske løsning for at nå parallelsamfundspakkens krav om 40 pct. familieboliger mange steder er, at der rives flere hundrede gode boliger
ned.
Områderne er typisk renoverede for få år siden. Lokalt
er de eftertragtede med flere års ventelister. Der bor
mange børn i områderne, men der er også ganske
mange ældre, fordi områderne også tilbyder god tilgængelighed med elevatorer og fælleshuse til socialt
samvær.

NEDRIVNING ER OFTE ENESTE UDVEJ
MED PARALLELSAMFUNDSPAKKEN
Forklaringen på, at disse områder fanges i nedrivninger, er egentlig ganske logisk. Behovet lokalt for flere
ældre- eller ungdomsboliger kan være yderst beskedent. Private investorer ønsker hverken at investere i
infill-byggeri eller at købe eksisterende boligblokke i
”hårde ghettoer” og slet ikke i områder med beske-

den økonomisk vækst. Så er der kun én mulighed tilbage: nedrivning.
Teknisk er det sådan set enkelt at foranstalte nedrivning. Den almene sektor gør det da også jævnligt i
yderområder, hvor der er nedgang i efterspørgslen efter boliger.
Men problemet her er, at boligerne er efterspurgte
med ventelister, og en effektiv gennemførelse stiller
betydelige krav til genhusning. I ingen af kommunerne
står der tomme almene boliger, som kan anvendes, så
der arbejdes med erstatningsbyggeri. Sagt på en anden måde: der skal nedrives boliger, hvilket fører til, at
nye må bygges for de samme beboere. Det tager tid,
koster kommunerne penge, og huslejen er højere end
i det eksisterende byggeri. Og så er det til enormt besvær for beboerne, der ikke ønsker at flytte.
Kravene til genhusning kan i princippet reduceres ved
at stoppe for al indflytning og lade gode boliger stå
tomme i en årrække, indtil seks ud af ti boliger er
rømmede. Men det er absolut ikke uproblematisk. Det
kan betyde adskillige år med mange tomme spøgelseslejligheder – som der i øvrigt er mange boligsøgende, der gerne vil have – og det vil også være nødvendigt med mange interne omflytninger.

REALKREDITGÆLDEN BESTÅR,
SELV OM BOLIGERNE RIVES NED
Herudover er der anstændigheden omkring samfundets værdier. Boligerne er gode og eftertragtede. Der
er typisk for flere hundrede tusinde kroners realkreditgæld i hver bolig, og den skal indfries. Hertil kommer
nedrivningsomkostninger på mange tusinde kroner pr.
bolig. Alt sammen skal de almene beboere betale,
samtidig med at de ikke kan flytte ind i den bolig,
som de har betalt for at stå på venteliste til i flere år.
Samlet set forekommer det vanskeligt at forklare.
Sigtet med parallelsamfundsudspillet er at fjerne alle
”ghettoer” før 2030. Det er et realistisk mål, og det
kan også ske tidligere endnu. Men målet nås hverken
nemmere eller hurtigere ved at nedrive en masse boliger i det, vi her kalder de upåagtede ”hårde ghettoer”, som de færreste i almindelighed kender, og som
lokalt næppe forbindes med at være ”hård ghetto”.

FÅ PERSONER AFGØR ET OMRÅDES SKÆBNE
De aktuelle tal viser, at der er 16 ”hårde ghettoer”.
For adskillige af disse store boligområder er det kun få
personer fra eller til, der afgør, om de ifølge parallel-
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Tabel 1
Område

Antal beboere

Så mange er afgørende
Flere i
beskæftigelse

Færre
dømte

I procent af
beboerne

Agervang, Holbæk

1.473

54

0

3,7%

Ringparken, Slagelse

1.979

68

5

3,7%

Motalavej, Slagelse

1.698

41

6

2,8%

Stengårdsvej, Esbjerg

1.719

82

5

5,1%

Korskærparken, Fredericia

1.913

48

2,5%

Sundparken, Horsens

1.482

133

9,0%

Munkebo, Kolding

1.441

15

1,0%

Skovvejen/Skovparken, Kolding

2.516

31

Finlandsparken, Vejle

1.611

23

Bispehaven, Aarhus

2.215

96

3

4,5%

18.047

591

20

3,3%

I alt

samfundspakken bliver en ghetto eller ej. I Agervang i
Holbæk er der fx kun 54 for mange mennesker uden
for arbejdsmarkedet, der betyder, at området er havnet på listen over ”hårde ghettoer”. Derfor skal der rives flere hundrede boliger ned.
I tabel 1 er vist de 10 upåagtede ”hårde ghettoer”, og
som det fremgår, så er det væsentligste problem i disse områder, at for mange står uden arbejde. Målet for
kriminalitet viser, at der i forhold til ghettolisten er 20
for mange dømte ud af områdernes næsten 18.000
beboere. 20 dømte personer kan altså betyde, at knap
18.000 beboere med rette kan være nervøse for, om
parallelsamfundspakken betyder, at de inden længe
skal flytte.
Samlet set er det klassificeringen af 3,3 pct. af beboerne eller godt 600 personer, der er afgørende for, at
disse 10 områder er ”hårde ghettoer”, og måske over
4.500 familieboliger skal afvikles i disse områder. Proportionerne synes ikke at hænge sammen.

1

1,3%
1,4%

I løbet af kort tid ville effekten være, at disse områder
ikke længere er på ghettolisten. Og i flere steder har
kommunerne da også foreslået det. Men den kontante sandhed er, at det er for sent.
For disse ”hårde ghettoer” er ifølge forslaget om parallelsamfund fanget i musefælden, og uanset hvor
mange der bringes i beskæftigelse, og hvor få dømte
der er fremover, så skal familieboligerne afvikles til en
andel på 40 pct.

FORÆLDEDE TAL
Et særligt problematisk forhold ved parallelsamfundspakken er, at beskæftigelsestallene, ghettolisten baserer sig på, er tal helt tilbage fra 2015. Siden er beskæftigelsen steget kraftigt, ikke mindst i de udsatte områder.
Som bekendt har Danmark som samfund netop sat rekord i antallet af borgere i beskæftigelse. Med aktuelt
opdaterede tal for beskæftigelse, er der således igen
tvivl om, at flere af ghettolistens ”hårde ghettoer”
slet ikke ville være ghettoer.

HVORFOR IKKE SÆTTE FOLK I ARBEJDE OG
AFVISE KRIMINELLE?
Det er indlysende, at det vil være langt billigere at sætte direkte ind over for problemerne:

KØBENHAVN OG OMEGN STRAFFES AF HØJE
INDKOMSTER I HOVEDSTADSREGIONEN

• F å flere i arbejde og fx sørge for, at kun folk i arbejde kan tilflytte disse områder.

Et af ghettolistens fem kriterier er, at indkomsten i boligområdet skal være mindst 55 pct. af regionens gennemsnit. Det kriterie lever alle ”hårde ghettoer” uden
for hovedstadsregionen op til. Men ingen af de ”hårde
ghettoer” i hovedstadsregionen opfylder kravet.

• S ætte kontant ind over for de kriminelle og fx afskære folk med plettet straffeattest i at bo i disse
områder.
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Tabel 2
Område

Antal beboere

Så mange er afgørende
Flere i
beskæftigelse

Færre
dømte

I procent af
beboerne

Mjølnerparken, København

1.752

36

3

2,2%

Tingbjerg/Utterslevhuse, København

6.527

0

0

0,0%

Taastrupgaard, Høje-Taastrup

2.698

0

0

0,0%

Gadehavegård, Høje-Taastrup

2.133

20

0

0,9%

13.110

56

3

0,5%

I alt

Forklaringen er, at befolkningen i gennemsnit har
langt større indkomst i hovedstadsregionen sammenlignet med resten af landet. For ”ghettoerne” i Region
Hovedstaden er det således stærkt problematisk at blive sammenlignet med landets mest velhavende kommuner nord for København. Derved ser fx Mjølnerparken værre ud, end hvis området blev sammenlignet
med landsgennemsnittet.
Ghettokriteriet om gennemsnitsindkomsten er således
alene en geografisk markør, der viser, hvor på landkortet et boligområde befinder sig. Ses der bort fra dette
grundlæggende forfejlede kriterie, så vil flere af områderne i hovedstadsregionen ikke være ”ghettoer”.
Opgjort på denne måde vil to af hovedstadsregionens
”hårde ghettoer” slet ikke være ”ghettoer” overhovedet, hvis de lå uden for hovedstadsregionen. Forklaringen på deres ghettostatus er alene, at der andre steder i hovedstadsregionen bor mennesker med meget
høje indkomster. Se tabel 2.
Ses der bort fra det forfejlede mål om gennemsnitsindkomst, så er det kun 59 personer eller en halv procent af de fire ”hårde ghettoers” over 13.000 beboere, der er udslagsgivende for, at andelen af familieboliger markant skal nedbringes til 40 pct.

NEDRIVNING EN REALITET
I en lang række af områderne vil nedrivning blive en
realitet for at komme ned på en andel af familieboliger på 40 pct. I nogle af områderne vil det dog være
det helt centrale værktøj, fordi de øvrige muligheder
for omdannelse eller øget byggeri af andre boligformer eller erhverv ikke er realistiske. Det gælder i Sundparken i Horsens, Munkebo i Kolding, Skovvejen/Skovparken i Kolding, Korskærparken i Fredericia, Finlands
parken i Vejle, Agervang i Holbæk, Ringparken i Slagelse og på Motalavej i Korsør. Det kommer til at dreje
sig om mange hundrede boliger.

I parallelsamfundsudspillet er en dispensationsmulighed. Men den ser ud til at kunne omfatte et par af
områderne. Samtidig skal man være opmærksom på,
at dispensation ikke suspenderer kravene, men giver
ministeren mulighed for fravigelse af 40-procentkravet.

LOVGIVNING MED TILBAGEVIRKENDE KRAFT
De aktuelle tal fra Danmarks Statistik kombineret med
den reviderede måde at opgøre ghettolisten på som
defineret i lovforslaget om parallelsamfund betyder
som vist, at 16 boligområder er ”hårde ghettoer”, fordi de har været på listen 4 gange i træk – og så forpligtes de til at nedbringe andelen af familieboliger til
40 pct. Og kan boligorganisationerne og kommunerne
ikke nå til enighed, bliver det tvangsgennemført.
Men det er jo oplagt lovgivning med tilbagevirkende
kraft. De ”hårde ghettoer” er jo netop karakteriseret
ved, at de har været på ghettolisten i 2015, 2016,
2017 og nu 2018. Men det er først med den kommende lovgivning, at tilstedeværelsen på ghettolisten de
foregående år indebærer tvangsnedbringelse af andelen af almene boliger, herunder nedrivninger af mange
hundrede boliger.
Hvis kommuner og boligorganisationer tilbage fra
2015 havde kendt disse præmisser, så er der ingen
tvivl om, at hovedparten, hvis ikke alle områder, havde
været ude af den ”hårde ghettoliste”. Ovenstående
opgørelse viser jo tydeligt, at det realistisk kan lade sig
gøre, for det er få personer, som det drejer sig om.
Men boligorganisationer og kommuner kan ikke gøre
noget nu, for der lovgives med tilbagevirkende kraft.
Uanset om så alle 16 ”hårde ghettoer” ikke opfylder
ghettokriterierne næste år og således ikke fremgår af
næste års ghettoliste, så skal andelen af almene familieboliger afvikles til 40 pct.
Det er grundlæggende problematisk og i strid med almindelig dansk, demokratisk skik at lovgive på denne
måde.
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NÆSTEN 50.000 MENNESKER BOR I DE
”HÅRDE GHETTOER”
I de 16 såkaldt ”hårde ghettoer” bor 46.000 mennesker. Pensionister, børn, unge, handicappede, almindelige lønmodtagere og mange andre. De berøres ganske direkte af parallelsamfundspakken med al den
utryghed, som den kan give for dem.
Men hvis der ikke for alvor sættes ind over for beskæftigelse m.v. i de øvrige områder på ghettolisten, så
kan der komme flere ”hårde ghettoer”. Hertil kommer
de afledte effekter, som opstår, når flere tusinde boliger skal afvikles i de ”hårde ghettoer”. Familierne skal
finde bosætning i andre områder. Her vil flere af de
”hårde ghettoers” naboområder være meget sårbare
og i risikozonen for at blive ”ghettoer” og ”hårde
ghettoer”. Styres denne proces ikke, så kan boligområder med op mod 100.000 mennesker i sidste ende berøres, viser historiske analyser af flyttemønstre.

BEBOERDEMOKRATIET OG SAMARBEJDE
MED KOMMUNERNE
I parallelsamfundspakken er der tvangsmidler til at
gennemføre en afvikling af familieboliger i et boligområde, hvis der ikke kan nås til enighed mellem kommune og boligorganisation. Det kan også ske, hvis ministeren i sidste ende ikke kan godkende planen. Ifølge
lovudkastet kan det således ende med, at staten eksproprierer boligområdet og afvikler det.

FAKTA OM BEBOERNE
I de ”hårde ghettoer” er 30 pct. af beboerne
under 18 år, og en femtedel af disse er af dansk
oprindelse. For de ældre over 65 år i de ”hårde
ghettoer” gælder det omvendte billede, for her
er hele 60 pct. af dansk oprindelse.

10
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Det virker ude af proportioner at opstille disse muligheder for tvangsindgreb. For det første er der en lang
og god tradition for beboerdemokrati og tæt og tillidsfuldt samarbejde med kommunerne, som har resulteret i mange vellykkede helhedsplaner. For det andet
udspringer trusler om sådanne alvorlige tvangsindgreb
af forholdene for ganske få mennesker, der gennem
arbejdsløshed, kriminalitet eller for lav indkomst har
været afgørende for, at området er på ghettolisten.
Her skal opfordres til, at parallelsamfundspakken klart
bekender sig til en samarbejdslinje, som alle med
kendskab til området ved giver resultater, jf. Aalborg-modellen som omtalt på side 78.

FAKTA OM ØKONOMI
I de 16 ”hårde ghettoer” er en prioritetsgæld
på 3 mia. kr., og siden 2010 er der renoveret
for 4 mia. kr. i områderne. Ved nedrivninger
skal gælden indfries, og renoveringen afskrives.
Omkostninger til gældsindfrielse, værditab om
renoveringer samt udgifter til selve nedrivningen
vil således være ganske betydelige.

De 16 “hårdeste ghettoområder”

2017: Beboersammensætning ift. ghettokriterierne
 Rød markering angiver, at ghettokriterie er opfyldt.
( ) Tallet i parantes angiver påkrævet ændring, for at kriteriet ikke opfyldes.
(- ) Indikerer, at området ikke opfylder kriteriet.

Beboere
(1000+)

Udenfor arbejdsmarkedet
> 40%

Dømte/
kriminalitet
> 2,2%

Kun
grunduddannelse
> 60 %

Gns. indkomst
< 55%

Gennemsnitlig
Indkomst

Andel af
ikke-vestlige
indvandrere
> 50%

1. januar 2017

2015-16

2015-16

1. januar 2017

2015

2015

1. januar 2017

Tingbjerg /Utterslevhuse
Københavns Kommune

6.527

28,1
(-479)

2,1
(-9)

77,4
(453)

51,5
(14.452 kr)

214.510

72,7
(1.483)

Mjølnerparken
Københavns Kommune

1.752

43,5
(36)

2,5
(3)

76,7
(115)

51,0
(16.447)

212.515

82,1
(562)

Taastrupgaard
Høje Taastrup Kommune

2.698

30,3
(-160)

2,1
(-2)

83,4
(259)

51,2
(15.944 kr.)

213.018

66,6
(449)

Gadehavegård
Høje Taastrup Kommune

2.133

41,4
(20)

2,3
(0)

73,6
(123)

54,9
(299 kr.)

228.663

56,4
(137)

Agervang
Holbæk Kommune

1.473

46,0
(54)

1,8
(-4)

70,7
(60)

61,9
(-25.155 kr.)

225.900

54,8
(71)

Ringparken
Slagelse Kommune

1.979

45,4
(68)

2,5
(5)

72,2
(93)

56,8
(-6.614 kr.)

207.359

56,0
(121)

Motalavej
Slagelse Kommune

1.698

44,0
(41)

2,7
(6)

72,4
(77)

56,2
(-4.304 kr.)

205.049

50,7
(12)

Vollsmose
Odense Kommune

9.143

52,5
(684)

3,1
(53)

77,7
(562)

56,8
(-6.435 kr.)

200.998

68,9
(1.737)

Stengårdsvej
Esbjerg Kommune

1.719

48,0
(82)

2,6
(5)

80,8
(127)

58,0
(-10.629 kr.)

205.192

67,8
(307)

Korskærparken
Fredericia Kommune

1.913

45,4
(48)

1,9
(-6)

70,3
(60)

62,6
(-27.009 kr.)

221.572

52,2
(38)

Sundparken
Horsens Kommune

1.482

54,8
(133)

1,8
(-4)

80,7
(121)

56,8
(-6.411 kr.)

207.845

69,0
(282)

Munkebo
Kolding Kommune

1.441

41,9
(15)

1,4
(-8)

71,8
(64)

67,4
(-43.725 kr.)

238.288

59,1
(145)

Skovvejen/Skovparken
Kolding Kommune

2.516

41,9
(31)

2,3
(1)

76,3
(146)

60,4
(-19.180 kr.)

213.743

62,2
(307)

Finlandsparken
Vejle Kommune

1.611

42,5
(23)

1,9
(-3)

76,3
(101)

63,5
(-30.223 kr.)

224.786

71,9
(360)

Bispehaven
Aarhus Kommune

2.215

46,5
(96)

2,4
(3)

72,8
(100)

58,6
(-13.068 kr.)

214.502

67,0
(383)

Gellerup/Toveshøj
Aarhus Kommune

5.084

52,9
(463)

3,4
(43)

84,5
(508)

55,0
(-25 kr.)

201.459

79,6
(1.744)

Boligområde

(Opgjort pr.)

INDLEDNING
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Ghettokriterier
Der gælder følgende ghettokriterier for fysisk
sammenhængende almene boligafdelinger med
mindst 1.000 beboere:
•

 ndelen af beboere i alderen 18-64 år, der er
A
uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit
over de seneste 2 år.

•

 ndelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene
A
har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 procent.

•

Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området, eksklusive
uddannelsessøgende, udgør mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for
samme gruppe i regionen.

•

Andelen af beboere på 18 år og derover dømt for
overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov
om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange
landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit
over de seneste 2 år.

•

Andelen af indvandrere og efterkommere fra
ikke-vestlige lande overstiger 50 procent.

Kilde: Ministeriet for Transport, Bygninger og Boliger

De udsatte boligområder er
inddelt i tre grupper:
A. Udsatte boligområder:
Opfylder mindst to af ghettokriterierne 1-4
B. Ghettoområder:
	Opfylder mindst to af ghettokriterierne 1-4 samt kriterie 5
C. De hårdest ghettoområder:
Har været på listen de seneste 4 år

Kriterie 1

Udenfor arbejdsmarkedet (> 40 pct.)
Kriterie 2

Dømte/kriminalitet (> 2,2 pct.*)
Kriterie 3

Kun grundskoleuddannelse (> 60 pct.)
Kriterie 4

Gennemsnitlig indkomst (< 55 pct.)
Kriterie 5

Ikke-vestlige indvandrere (> 50 pct.)
*Svarende til 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år, jfr. L 38 Forslag til lov om ændring af lov
om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om
leje”.

ANALYSE

De 16 ”hårdeste ghettoområder”

Bispehaven
Gellerup/Toveshøj

Sundparken

Tingbjerg/Utterslevhuse
Agervang
Taastrupgaard
Mjølnerparken
Gadehavegård

Finlandsparken
Korskærparken
Stengårdsvej

Vollsmose
Ringparken

Skovvejen/Skovparken
Munkebo

Motalavej

Tingbjerg/Utterslevhuse, Brønshøj
INTRODUKTION
Tingbjerg/Utterslevhuse ligger i udkanten af København. Bebyggelsen er kendt for sin høje arkitektoniske
kvalitet og er tegnet af arkitekt Steen Eiler Rasmussen,
og det var et bud på nytænkning af karréstrukturen.
Udearealerne er anlagt af havearkitekt C. Th. Sørensen. Tingbjerg blev tegnet som en bebyggelse, der
skulle kunne tilbyde alle faciliteter i alle faser af livet.
Området er ifølge kommuneplan 15 bevaringsværdigt.
Der er i alt 2.367 boliger i Tingbjerg, og der bor godt
6.500 beboere. Der er butikker på bydelens to torvepladser, Store Torv og Lille Torv i den vestlige og østlige del af Ruten, som er den centrale trafikåre i området. Derudover indeholder Tingbjerg en skole, et plejecenter, børneinstitutioner, svømmehal, kirke, et spritnyt kulturhus og bibliotek tegnet af COBE arkitekter.
Afdelingerne er siden 2010 reduceret med i alt 31 familieboliger. Der har siden 2004 været igangsat en
række fysiske tiltag og boligsociale tiltag. Der er gennemført renoveringer af ca. halvdelen af boligerne. I
2015 blev boligorganisationerne og kommunen enige
om, at de sociale og fysiske indsatser ikke kan stå alene – at der var behov for at betragte Tingbjerg som et
byudviklingsområde. Det førte til vedtagelsen af
”Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi”.

Som første led i udmøntningen af byudviklingsstrategien har SAB frasolgt området ved Lille Torv til developeren Innovator A/S, og pr. oktober 2018 er byggeriet i fuld gang: der er ved at blive opført nye butikslokaler og 32 private boliger. På Store Torv ventes lignende tiltag implementeret med en ny lokalplan for
området, der vil gøre det muligt at realisere det overordnede greb, der skal transformere Rutens åbne gadeforløb til en egentlig bygade. I efteråret 2018 blev
det nye Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus indviet. Huset
indgår i den samlede byudviklingsstrategi.
I 2018 indgik SAB v. KAB og fsb derudover en partnerskabsaftale med den private ejendomsudvikler
NREP om at opføre 1.000 nye privat boliger i Tingbjerg. Partnerskaber har i efteråret 2018 færdiggjort et
oplæg til en samlet byudviklingsplan, der skal behandles/godkendes af boligorganisationerne i slutningen af
oktober 2018.

PLACERING PÅ GHETTOLISTEN
Tingbjerg har med undtagelse af 2012 været på ghettolisten siden 2010. Det er primært kriterierne uddannelse (kun grundskole) samt andelen af beboere med
ikke-vestlig baggrund, der medvirker til placeringen på
listen.
I forhold til beskæftigelse og kriminalitet har Tingbjerg
været inde i en markant positiv udvikling siden 2010.
Siden 2010 er andelen af personer uden for arbejdsmarkedet således faldet fra 39,2 procent til 28,1 pro-

Beboersammensætning 2017
i forhold til ghettokriterierne
 Rød markering angiver, at ghettokriterie er opfyldt.
(Ændringsmål markeret i parantes)

Stamdata
Kommune
Boligselskaber
Opført

Københavns Kommune
fsb
SAB (v. KAB)
1958-1972
Utterslevhuse 1996

Antal boliger

2.367

Beboere i alt

6.527

Ældreboliger
Ungdomsboliger
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Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)
Kriterie 2

Dømte/kriminalitet (>2,2 pct.)
Kriterie 3

Kun grundskoleudd. (>50/60 pct.)
Kriterie 4

Boligtyper
Familieboliger

Kriterie 1

2.349
0
18

Gns. indkomst (<55 pct.)
Kriterie 5

Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)

28,1 %

2,1 %
2.014 pers. / 77,4 %
(453 personer)
214.510 kr. / 51,5 %
(14.452 kroner)
4.746 pers. / 72,7 %
(1.483 personer)

cent i 2017. Kriminaliteten er tæt på grænseværdien –
hvilket også er en af grundene til, at afdelingen røg
helt ud af listen i 2012.

Den boligsociale indsats indeholder mange forskellige
initiativer og udføres i tæt samarbejde med kommunen, fritids- og foreningslivet, SSP-indsatsen m.m.

Den gennemsnitlige indkomst ligger på 51,5 procent af
regionsgennemsnittet, og for ikke at være på listen skal
indkomsten være mindst 55 procent af regionsgennemsnittet. Her skal det dog tages med i betragtning, at hovedstadsregionen har suverænt den højeste gennemsnitsindkomst sammenlignet med landets øvrige regioner.

Blandt de mange indsatsområder kan nævnes lommepenge og fritidsjobindsatsen, hvor der også er særligt
fokus på en målrettet indsats over de unge, som kan
være i risiko for at komme i negative miljøer. De unge
mennesker får derved en første kontakt med arbejdsmarkedet og stifter bekendtskab med ansættelseskontrakter, lønsedler, NemId osv. og tilegner sig arbejdsmarkedskompetencer omkring mødetider, påklædning, sprog og god adfærd i almindelighed. Det har
også positive effekter på deres præstationer i skolen.

Hvis Tingbjerg som tankeeksperiment var placeret i en
af landets øvrige regioner, ville området ikke falde på
kriteriet om gennemsnitsindkomst, og Tingbjerg ville
således ikke være karakteriseret som ghetto.

FYSISKE HELHEDSPLANER
Der er siden 2010 gennemført to helhedsplaner i hhv.
fsb’s afd. 1 og SAB’s afd. 1. Bygningerne består hovedsageligt af murede blokke i 3 etager. De var oprindeligt
sparsomt isoleret og dårligt ventileret. Formålet med helhedsplanerne var at forbedre indeklimaet og fremtidssikre boligudbuddet. Renoveringsindsatsen har været tilrettelagt under hensyn til områdets arkitektoniske bevaringsværdi. Når renoveringerne afsluttes i 2018, er der
blevet gennemført skimmelsanering, efterisolering af
gavle samt etableret balanceret ventilation. Der er også
etableret nye køkkener, og der er blevet gennemført lejlighedssammenlægninger. En del af boligerne er omdannet til moderne familieboliger med forbedret tilgængelighed med elevatorbetjening og flere med direkte adgang til terræn, fordi der også er behov for flere boliger
til ældre og personer med nedsat bevægelsesevne.
Herudover er der gennemført en række tiltag for at
aktivere gårdrummene og dermed forbedre trygheden. Der er således etableret nye opholdsmuligheder
på fællesarealer og bedre belysning m.v.
Fra 2019 forventer både fsb og SAB at igangsætte nye
helhedsplaner, så alle boliger i alle afdelingerne i Tingbjerg fremtidssikres.
Fsb og SAB har derudover i 2017 ansøgt og fået tilsagn om at igangsætte et fælles infrastrukturprojekt i
Tingbjerg, der skal bidrage til, at området åbnes op og
forbindes bedre med resten af byen. Infrastrukturprojektet skal supplere kommunens infrastrukturelle tiltag
i området.

BOLIGSOCIALE TILTAG
Den nuværende boligsociale helhedsplan løber fra
2016-2020, og der er gode erfaringer med at gennemføre boligsocialt arbejde i Tingbjerg.

Der arbejdes med lektiecafeer og studiecafeer, så også
unge i ungdomsuddannelser får støtte til at gennemføre deres uddannelse. I forbindelse med renoveringsprojekterne søges oprettet praktikpladser. Herudover
arbejdes med en særlig form for uddannelsesvejledning, hvor de unge fra folkeskolen besøger virksomheder, og virksomhederne besøger skolen. Endvidere arbejdes der med, at personer uden for arbejdsmarkedet
kan komme i praktik i boligorganisationen og senere
private virksomheder, så der kan etableres en fast tilknytning til arbejdsmarkedet for grupper, som ellers
kan have meget svært ved at finde job.
For at sikre god opvækst for de mindre børn og medvirke til at bryde den sociale arv er der i samarbejde
med kommunen etableret fremskudt sundhedspleje og
mødregrupper. Der er kurser om sprogstimulering af
forskolebørn for forældre og initiativer, der sikrer forældrenes engagement i børnenes skolegang. Herudover koordinerer den boligsociale indsats arbejdet hos
de såkaldte Bydelsmødre og Baba-fædre, der er frivillige foreninger, der har til formål at styrke forældreansvaret hos ressourcesvage familier.
Fælles for disse og andre indsatser er, at børnene skal
have en god opvækst, hvor de klarer sig godt i skolen
og kommer videre i uddannelsessystemet. Målinger på
skolekarakterer peger på, at det lykkes.

BYUDVIKLINGSSTRATEGI 2015
Boligorganisationerne SAB/KAB og fsb og Københavns
Kommune udarbejdede i 2015 en fælles strategi for
udvikling af Tingbjerg-Husum med opførelse af nye
boliger, serviceerhverv og nye vejforbindelser. Strategien er efterfølgende fulgt op med lokalplaner, der giver
mulighed for opførelse af nye boliger, butikker, en
børneinstitution og et nyt plejecenter i Tingbjerg. Skolen skal også have et løft.

SJÆLLAND
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Derudover skal Tingbjerg bindes sammen med byen
med nye stiforbindelser, ny vej og broforbindelse til
Bystævneparken. Denne ændring af den grundlæggende infrastruktur i området vil have afgørende betydning og binde Tingbjerg sammen med den omgivende by, så den bliver en del af den større bydel i København. Tilsvarende arbejdes der på en vejforbindelse
til Gladsaxe.

BYUDVIKLINGSPLAN 2018
Tingbjerg Byudviklingsplan er udviklet i et partnerskab
mellem NREP, SAB og fsb. Byudviklingsplanen har afsæt i byudviklingsstrategien fra 2015, der er udarbejdet af de to boligorganisationer og Københavns Kommune.
Byudviklingsplanen anviser opførelsen af 1.000 nye
private boliger i sammenhæng med boligorganisationernes infrastrukturprojekt og skal sikre, at Tingbjerg i
2025 ikke længere er et udsat byområde – og ikke
længere lever op til kriterierne på ghettolisten. Det
forventes, at de første boliger står klar i 2021.
Et element i Tingbjerg Byudviklingsplan er bl.a. at undersøge, om der er perspektiv i at fortætte området
med tagboliger, der kan sælges som ejerboliger. Det
undersøges også, om der er mulighed for at fortætte
tilstødende områder på fredede, kommunale og
privatejede arealer for at sikre en bedre kobling til den
omkringliggende by.

Tingbjerg/Utterslevhuse (på ghettolisten siden 2013)
Kriterier, der overstiger grænseværdien, er markeret med rødt

Ghettolistens grænseværdi

2/3 kriterier

(NB: Kriterie 2+3 ændret i 2017)

Årstal

2010

2014

2015

2016

Kriterie 1:
Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)

39,2 %

37,5 %

36,1 %

33,4 %

31,5 %

29,2 %

28,2 %

28,1 %

2,9 %

2,7 %

2,7 %

2,3 %

2,3 %

2,1 %

2,0 %

2,1 %

Kriterie 3:
Kun grundskoleudd. (>50/60 pct.)

56,4 %

57,7 %

58,8 %

59,7 %

77,4 %

Kriterie 4:
Gns. indkomst (<55 pct.)

51,3 %

53,5 %

52,3 %

52,7 %

51,5 %

70,2 %

71,0 %

72,5 %

72,5 %

72,7 %

Kriterie 2:
Dømte/kriminalitet (>2,7 /2,2 pct.)

Kriterie 5:
Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)

67,9 %

2011*

69,0 %

2012

2/4 kriterier
+ kriterie 5

3/5 kriterier

68,9 %

2013*

2017*

* Note: Tal for 2011 er opgjort pr. oktober 2011. Tal for 2013 er opgjort pr. februar 2014.
Bemærk, at tal for 2017 bygger på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets reberegnede tal af 1. juli 2018. Beregningerne er markant anderledes, da grænseværdierne for kriterie 2 og 3 foreslås ændret. For kriterie 2 er grænseværdien nu 2,2 % (tallet gøres endvidere dynamisk ift. udviklingen på landsplan). For
kriterie 3 gælder det, at grænseværdien ændres til 60 %. Samtidig er opgørelsen ændret, så uddannelse fra hjemland ikke medregnes – hvilket kan være
grunden til store forskelle fra 2016 til 2017.
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OPSUMMERING
• T ingbjerg er af arkitektonisk høj kvalitet og er et velbeliggende område. Byplanmæssigt blev der ikke etableret vejforbindelser til naboområderne, og det rettes
der nu op på med de planlagte ændringer af infrastrukturen. Boligorganisationerne og kommunen er godt i gang med at udmønte ”Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi” langs Ruten, og fsb og SAB planlægger sammen med den private
ejendomsudvikler at opføre yderligere 1.000 private boliger i området.
•D
 er er gennemført og gennemføres flere nødvendige renoveringer af de eksisterende boliger, så de får en mere nutidig isoleringsstandard og ventilation, så
skimmelproblemer m.m. undgås. Endvidere moderniseres boligerne, og tilgængeligheden til de grønne områder øges.
• T ingbjerg er klassificeret som en ghetto, fordi det ligger i Region Hovedstaden og
skal måle sig med en meget høj gennemsnitsindkomst her. Målt på andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet eller andel af kriminelle er Tingbjerg ikke en
ghetto set i forhold til regeringens ghettokriterier.
•U
 ddannelsesmæssigt har Tingbjerg ud af 6.526 personer i området godt 2.000
voksne kun med grundskole. Det er i forhold til værdien for dette kriterie 453 personer for mange. For bydelens børn og unge mennesker gøres en stor indsats
sammen med kommune, foreninger og frivillige for, at de får en god uddannelse.
• P rivate ejendomsudviklere finder, at Tingbjerg er et attraktivt område for nye private familieboliger, og lægger vægt på nærheden til naturen og den høje arkitektoniske kvalitet. Attraktionen bunder i høj grad også i udsigterne til, at infrastrukturen forbedres, og at de lokale tilbud til børn – børneinstitutioner, skole og fritidstilbud – får et løft.
•H
 vis boligorganisationerne tvinges til at leve op til kravet om 40 procent almene
familieboliger i Tingbjerg som krævet i parallelsamfundspakken, skal der afvikles
1.410 almene familieboliger. Afviklingen vil berøre ca. 3.880 mennesker.
•O
 mmærkning vil kunne benyttes i et vist omfang, men forventes at blive dyrt –
med følgelig høje huslejer, da kun få boliger vil kunne ommærkes direkte – altså
uden at der gennemføres omfattende fysiske ændringer.
•D
 et giver absolut ikke mening at nedrive almene familieboliger i Tingbjerg. De er
af god kvalitet, og der er hårdt brug for dem.
•D
 et synes heller ikke klogt at transformere almene familieboliger i Tingbjerg til fx
ejerboliger med langt højere ”husleje”, for der er brug for flere betalelige boliger i
København, ikke færre.
•B
 åde ommærkning, nedrivning og frasalg vil frembyde en markant genhusningsopgave, og samtidig kan der opstå udfordringer med huslejen, da huslejen i nyt
alment byggeri er væsentlig højere end i det ældre.
•D
 er kan næppe forudsættes erstatningsbyggeri af samme omfang inden for en
kortere tidshorisont, da grundpriserne i København generelt gør det meget vanskeligt at opføre almene boliger.
•G
 rundtanken i byudviklingsstrategierne for Tingbjerg er, at byområdet fremover
skal integreres med den omgivende by og ses som en del af denne. Derfor er det
også oplagt at arbejde med den matrikulære afgrænsning af Tingbjerg, ikke
mindst i forhold til Bystævneparken. Gør man det, og opføres samtidig flere end
tusind private boliger, så vil det nye Tingbjerg realistisk kunne sigte efter en andel
af almene familieboliger på 40 procent.
SJÆLLAND
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Mjølnerparken, København
INTRODUKTION
Mjølnerparken ligger på ydre Nørrebro i København.
Det er en karrébebyggelse, der består af fire lukkede
gårdmiljøer – med 17 boligblokke (inkl. Hothers Plads).
Alle opgange er elevatorbetjente – dog med undtagelse af ungdomsboligerne. Der er altan eller terrasse i
alle boliger. Afdelingen består af 1-4-værelsers boliger,
hvor størstedelen er 3-rums boliger. Naboafdelingen
Hothers Plads består af 18 ældreboliger, hvor boligerne i forbindelse med en samlet helhedsplan er omdannet til familieboliger.

PLACERING PÅ GHETTOLISTEN
Mjølnerparken har været på ghettolisten siden 2010
og ligger over grænseværdierne for alle fem kriterier.
Det hører med i billedet, at Mjølnerparken slår ud på
ghettokriteriet med for lav gennemsnitsindkomst. Men
det skyldes udelukkende, at Mjølnerparken ligger i hovedstadsregionen, der har den suverænt højeste gennemsnitsindkomst i landet. Lå Mjølnerparken ethvert
andet sted i landet, så ville gennemsnitsindkomsten
ikke være for lav i forhold til ghettokriterierne.
I forhold til kriterierne om andelen af dømte og personer uden for arbejdsmarkedet, så ville Mjølnerparken
ikke overskride disse kriterieværdier, hvis der var 3
færre dømte og 36 personer flere i arbejde.
Beskæftigelsen i Mjølnerparken har været inde i en
positiv udvikling. Andelen af personer uden for ar-

bejdsmarkedet er faldet fra 52,0 procent i 2010 til
43,5 procent i 2017. Kriminaliteten målt ved ghettolistens andel af dømte er faldet fra 3,3 procent i 2010
til 2,52 procent i 2017.

FYSISKE HELHEDSPLANER
I 2015 blev der godkendt en ny helhedsplan for Mjølnerparken. Planen er godkendt af Landsbyggefonden
og Københavns Kommune. Projektet skal efter planen
sendes i udbud i oktober 2018.
Hovedgrebene i planen er forbedret infrastruktur for
at skabe bedre sammenhæng med byen. Gadeforløbet i Mjølnerparken forlænges til krydset Rovsinggade/Tagensvej, så der er adgang til gaden fra Mjølnerparken. Gaden omdannes til handelsgade. Og der
etableres en ny forbindelse mellem Nørrebroparken og
Mimersparken gennem Mjølnerparken.
Hensigten er også, at Mjølnerparken ændres fra et
semi-lukket område til en typisk københavnsk karréstruktur, hvor trafikken fra den øvrige by passerer
mellem karréerne. Planen er også at lukke gårdene, ligesom i den øvrige by, så beboerne har et trygt udeareal med reel kontrol af, hvem der færdes her.
Indgangspartier flyttes til gadesiden for at skabe bedre
sammenhæng med bymiljøet. Det medfører ombygning af 48 boliger. Der etableres tilgængelighed (med
elevator) i 122 boliger, hvor badeværelser også får forbedret tilgængelighed.

Beboersammensætning 2017
i forhold til ghettokriterierne
 Rød markering angiver, at ghettokriterie er opfyldt.
(Ændringsmål markeret i parantes)

Stamdata
Kommune

Københavns Kommune

Boligselskaber

Bo-Vita

Opført

1984-87

Antal boliger

560

Beboere i alt

1.752

Ældreboliger
Ungdomsboliger
Fælles lokaler, adm. m.v.
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Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)
Kriterie 2

Dømte/kriminalitet (>2,2 pct.)
Kriterie 3

Kun grundskoleudd. (>50/60 pct.)

Boligtyper
Familieboliger

Kriterie 1

528
0
32
1

Kriterie 4

Gns. indkomst (<55 pct.)
Kriterie 5

Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)

451 pers. / 43,5 %
(36 personer)
28 pers. / 2,5 %
(3 personer)
529 pers. / 76,7 %
(115 personer)
212.515 kr. / 51,0 %
(16.447 kroner)
1.438 pers. / 82,1 %
(562 personer)

Stueetager i to blokke bliver solgt fra til Københavns
Kommune til nye institutioner. Der etableres nye adgangsveje til institutionerne for at integrere dem bedre
i afdelingen og byen.
Der etableres nyt Kvarterhus, som skal indeholde arbejdspladser, omklædningsfaciliteter, café og et fælleslokale til møder og arrangementer.
Ny handelsgade ud mod Mimersparken med specialbutikker og dagligvarebutik skal skabe en destination,
hvor københavnerne har et naturligt ærinde i bebyggelsen. Handelsgaden skal således skabe en naturlig
sammenhæng med den omgivende by.
Den nye helhedsplan indeholder renoveringsarbejder i
bygningerne. Baderum, køkkener samt betonskader
på etagedæk over kælder renoveres. Facaderne skal
renoveres på grund af en række skader. Facaderne er
ensformige og skal gøres mere levende ved at skabe
et mere varieret facadeforløb i de enkelte karréer.

BOLIGSOCIALE TILTAG
Det boligsociale arbejde i Mjølnerparken har stort fokus
på børnene og de unge mennesker med lommepenge
og fritidsjob, hvor der er et tæt samspil, også med de
ansatte, der varetager den praktiske drift af Mjølnerparken. Børnene får via deres arbejde pligter i lokalområdet og lærer at passe et arbejde, herunder møde til tiden, overholde aftaler og almindelig høflig adfærd.

Det er også med til at styrke deres skolegang, og relationerne mellem de voksne ansatte i Mjølnerparken og
børnene og de unge betyder også, at det tidligere kan
opfanges, hvis noget udvikler sig skævt. Her hører det
med til billedet, at politiet er tæt engageret i SSP-arbejdet, og en fast ”landbetjent” i lokalområdet nyder
både børnenes og de unges respekt og tillid.
Gennem mange år er der arbejdet med lektiecafeer i
Mjølnerparken, og disse har været målrettet helt fra 0.
klasse og til og med gymnasiet. I perioden er skoleresultaterne også blevet meget bedre, og flere unge har
fået blandt andet studentereksamen, og det fejres
hvert år i bebyggelsen med en fest, som giver stolthed
og rollemodeller.
I forbindelse med det kommende store renoveringsprojekt vil man også i Mjølnerparken målrettet sikre praktikpladser gennem aftaler med entreprenørerne. I BL er der
i kølvandet på en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri
udarbejdet et koncept for frivillige aftaler om praktikpladser i forbindelse med renoveringer og nybyggeri, og
det giver nu på landsplan over 14 procent praktikpladser
målt som andel af de fastansatte. Så der er udsigt til, at
der i forbindelse med den fysiske helhedsplan i Mjølnerparken kan skabes adskillige praktikaftaler.
Som en del af de mange indsatser i Mjølnerparken
kan også nævnes fritidsguide, der blandt andet skal
sikre børn og de unges tilknytning til et etablerede
forenings- og fritidsliv.

SJÆLLAND
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BYUDVIKLING

OPSUMMERING

København har været en by med stor vækst, og den
bydel, som Mjølnerparken er beliggende i, må
vurderes som ganske attraktiv. Og det er i de senere
år blevet forstærket med etableringen af Superkilen
samt udviklingen af de nærliggende DSB-arealer.

• E n større helhedsplan for Mjølnerparken er sat i
gang, og den vil gøre området til en del af det
øvrige Nørrebro som en karrébebyggelse med
offentlige institutioner, forretningsgade m.v.

Det hører dog også med til billedet, at Mjølnerparken
ligger i nærheden af Aldersrogade-kvarteret og Lundtoftegade. Begge områder er på ghettolisten men har
ikke været med i fire år i træk. Områderne vil således
være sårbare, og det skal indtænkes ved omdannelse
af Mjølnerparken.
Endelig skal det nævnes, at boligmarkedet i København er presset, og det er generelt vanskeligt at bygge
almene boligselskaber, fordi grundpriserne simpelthen
er for høje.

•K
 ravene i den kommende parallelsamfundspakke vil umiddelbart betyde, at 317 boliger skal afvikles som familieboliger, idet området er så tæt
bebygget, at der ikke er mulighed for privat
infill-byggeri. Der er ikke brug for flere, men
snarere færre, ældreboliger i København, da
byen løbende forynges. Der vurderes ikke umiddelbart behov for flere ungdomsboliger i området.
• E n realistisk mulighed for at nedbringe andelen
af almene familieboliger vurderes derfor at være
salg, fx som ejerboliger eller som private udlejningsboliger, til en privat investor. Perspektiverne
i dette er ikke belyst detaljeret endnu, herunder
behov for genhusning i processen, omfanget af
udgifter til lejeledighed ved tømningen af boligblokke m.v.

Mjølnerparken (på ghettolisten siden 2010)
Kriterier, der overstiger grænseværdien, er markeret med rødt

Ghettolistens grænseværdi

2/3 kriterier

(NB: Kriterie 2+3 ændret i 2017)

Årstal

2010

2014

2015

2016

Kriterie 1:
Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)

52,8 %

50,0 %

47,9 %

44,5 %

43,4 %

43,5 %

43,9 %

43,5 %

3,3 %

2,7 %

3,2 %

3,1 %

2,2 %

2,4 %

2,6 %

2,5 %

Kriterie 3:
Kun grundskoleudd. (>50 /60 pct.)

54,7 %

53,8 %

54,3 %

53,7 %

76,7 %

Kriterie 4:
Gns. indkomst (<55 pct.)

44,9 %

48,0 %

47,5 %

51,3 %

51,0 %

85,5 %

85,2 %

84,3 %

82,6 %

82,1 %

Kriterie 2:
Dømte/kriminalitet (>2,7 /2,2 pct.)

Kriterie 5:
Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)

89,9 %

2011*

89,3 %

2012

2/4 kriterier
+ kriterie 5

3/5 kriterier

87,9 %

2013*

2017*

* Note: Tal for 2011 er opgjort pr. oktober 2011. Tal for 2013 er opgjort pr. februar 2014.
Bemærk, at tal for 2017 bygger på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets reberegnede tal af 1. juli 2018. Beregningerne er markant anderledes, da grænseværdierne for kriterie 2 og 3 foreslås ændret. For kriterie 2 er grænseværdien nu 2,2 % (tallet gøres endvidere dynamisk ift. udviklingen på landsplan). For
kriterie 3 gælder det, at grænseværdien ændres til 60 %. Samtidig er opgørelsen ændret, så uddannelse fra hjemland ikke medregnes – hvilket kan være
grunden til store forskelle fra 2016 til 2017.
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Taastrupgaard, Høje-Taastrup
INTRODUKTION
Taastrupgaard er opført i 1973 som et modernistisk betonelementbyggeri, hvor boligerne i 1. sals højde hævede sig over et parkeringsareal. Parkeringskældrene blev
nedlagt i 2005. Afdelingen ligger på den københavnske
vestegn – tæt på boligområdet Gadehavegård, og længere væk ligger Charlotteager. Gadehavegård er også
på den ”hårde ghettoliste”.
Afdelingen er en langstrakt stok-bebyggelse, som indeholder mere end 900 boliger, og den er placeret op
ad store veje samt industri.
Siden 2010 er antallet af familieboliger ikke reduceret.
Der blev nedlagt ca. 45 familieboliger umiddelbart før
2010. Der har ikke været nybyggeri i perioden.
Nu er der igangsat en omfattende renoveringsplan for
Taastrupgaard, som blandt andet indeholder nedrivning af 8 boligblokke (i alt 188 boliger) samt en omfattende facaderenovering. Genhusning er igangsat,
og nedrivningsplanerne er godkendt af Transport-,
Bygnings- og Boligministeriet. Efter planen skal grunden frasælges til kommunen, og der skal bygges almene boliger andre steder i kommunen.

Alle boligområder på ghettolisten i hovedstadsregionen har for lav gennemsnitsindkomst sammenlignet
med regionen og bliver dermed ”fanget” af et af
ghettokriterierne. Hvis man gjorde sig det tankeeksperiment, at Taastrupgaard flyttes helt ud af hovedstadsregionen og placeres i en vilkårlig anden region, så ville området ikke længere være en ghetto.
Området har imidlertid været på ghettolisten i 4 år i
træk, og dermed skal andelen af almene familieboliger
reduceres til 40 procent.

FYSISKE HELHEDSPLANER
Bebyggelsen er tidligere renoveret i flere tempi. Fri
arealerne er blevet omlagt, og ved renovering i 20072014 blev alle badeværelser gennemrenoveret.
P-kældre er tidligere nedlagt og omdannet til parterre,
hvilket betyder, at bebyggelsesprocenten er steget.
Der er udarbejdet en ny helhedsplan for Taastrupgaard, kaldet ”Fremtidens Taastrupgaard”. Planen er
godkendt af afdelingen, boligorganisationen, kommune, myndigheder og Landsbyggefonden i 2017.
Planen indeholder blandt andet:

PLACERING PÅ GHETTOLISTEN

• Nedrivning af 8 blokke med i alt 188 boliger.

Taastrupgaard ligger kun på ghettolisten, fordi gennemsnitsindkomsten er for lav, og andelen med kun
en grundskoleuddannelse er for høj.

• S alg af grunden fra de nedrevne blokke til kommunen, der her opfører et børnekulturhus med skole og
daginstitutioner.
•O
 mbygning af ca. 40 boliger til seniorvenlige boliger
med elevator.

Beboersammensætning 2017
i forhold til ghettokriterierne
Stamdata
Kommune
Boligselskaber
Opført

Høje-Taastrup Kommune
AKB (v. KAB)
1972 / 73

Antal boliger

917

Beboere i alt

2.698

Boligtyper
Familieboliger

 Rød markering angiver, at ghettokriterie er opfyldt.
(Ændringsmål markeret i parantes)
Kriterie 1

Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)
Kriterie 2

Dømte/kriminalitet (>2,2 pct.)
Kriterie 3

917

Kun grundskoleudd. (>50/60 pct.)

Ældreboliger

0

Kriterie 4

Ungdomsboliger

0

Gns. indkomst (<55 pct.)

Erhverv / institutioner

4

Kriterie 5

Fælles lokaler, adm. mv.

1

Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)
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30,3 %

2,1 %
924 pers. / 83,4 %
(259 personer)
213.018 kr. / 51,2 %
(15.944 kroner)
1.798 pers. / 66,6 %
(449 personer)

S JÆL L A N D

• Bedre parkeringsforhold
• Mere grønt, lys og luft i boligområdet
• Bedre forbindelse til den omkringliggende by,
Byudviklingsplanen er udviklet i samarbejde med
Høje-Taastrup Kommune og Realdania, og den omfatter bl.a. en plan om at etablere et kommunalt børnekulturhus (grunden sælges til kommunen, ca. 10.000 m2).
Der etableres også en ny vejforbindelse ind i området.
Planen indeholder ud over ovenstående punkter renoveringer af facader samt parkeringsdæk. Samtidig skal
friarealer aktiveres, og adgangstrapper skal omlægges.
Der etableres ny belysning og dørtelefonanlæg for at
forbedre trygheden.
Der er ønske om at kunne omdanne ca. 8.000 m2 tidl.
kælder, nuværende parterre, til erhvervslejemål. Det vil
også give mulighed for en modregning i antallet af familieboliger.
Sammen med andre dele af den såkaldte HTK-plan vil
den kommende helhedsplan transformere et udfordret
område til en større sammenhængende bydel med en
mere varieret beboersammensætning samt destinationer, som vil trække flere brugere til området.

forældreansvar med fokus på unge nybagte familier
og styrkelse af mødrene.
I den boligsociale helhedsplan er der økonomisk rådgivning, så familierne får bedre styr på økonomien.
Målrettet de helt små børn arbejdes der med fremskudt sundhedspleje og mødregrupper, og omkring
fædrene arbejdes i foreningen BaBa. Ildfluer og brandkadetter er tilbud til børnene. Der er lommepengejob
til de yngre og vejledning, så de unge får et fritidsjob,
hvilket også viser sig at styrke deres skolegang. For de
unge er der uddannelsesvejledning for dem i udskolingen samt erhvervsmentorforløb og KarriereKatapulten.
For de voksne er der en fremskudt beskæftigelsesindsats.
Nogle af nøgleordene i den boligsociale helhedsplan
er således børn, skole, videre uddannelse og erhvervsdeltagelse. Det virker også bredere i boligområdet i
forhold til trivsel og tryghed.
I arbejdet med de fysiske helhedsplaner er der desuden planer om at aftale, at der i forbindelse med renoveringsarbejderne skal indarbejdes uddannelses- og
lærepladsmuligheder.

BYUDVIKLING
BOLIGSOCIALE TILTAG
De boligsociale indsatser i Taastrupgaard gennemføres
i tæt samspil med de øvrige indsatser, nemlig en sundhedsindsats målrettet ensomme, psykisk sårbare og
skrøbelige ældre, en kriminalpræventiv indsats med
fokus på blandt andet SSP, en uddannelsesindsats,
som skal sikre, at de unge kommer i uddannelse efter
grundskolen samt en indsats omkring forebyggelse og

Omdannelsesprojektet ”Fremtidens Taastrupgaard”
har god forankring i boligområdet. Der er accept og
forståelse for nedrivning af knap hver femte bolig, da
det skaber plads til noget nyt. Genhusningen i forbindelse med projektet pågår, og det er vurderingen, at
yderligere genhusning end det planlagte vil være en
udfordring, da tilstødende boligafdelinger enten er udsatte eller på ghettolisten. Dermed er der risiko for, at
der utilsigtet skabes flere og ikke færre ghettoer.
SJÆLLAND
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OPSUMMERING

Første skridt i omdannelsen er etablering af det nye
børnekulturhus og skole i området.
Der er endvidere planer om omdannelse af boliger til
seniorvenlige boliger, og der er indledt dialog med
kommunen om ommærkning. Efter planen skal 40 familieboliger omdannes til ”tilgængelighedsboliger”
med 100 procent anvisning hos kommunen.
Det vurderes, at der ikke er yderligere muligheder for
fortætning i afdelingen. Der er dog muligheder for
omdannelse i området, der støder umiddelbart op til
Taastrupgaard. Mod øst ligger Selsmosen, som kan inkluderes i en sammenhængende udvikling af området.
I en masterplan for området er der gjort plads til 250300 private boliger. Der er endvidere planer om at
nedlægge og frasælge fire kommunale institutioner til
privat boligudvikling. Her vil der kunne bygges ca. 100
private familieboliger.

• T aastrupgaard er tidligere renoveret ad flere omgange, og der er udarbejdet en plan for omdannelse af Taastrupgaard ”Fremtidens Taastrupgaard”.
•A
 fdeling har i dag 917 familieboliger, og der afvikles 188 boliger, og 40 familieboliger ændres
til ”tilgængelighedsboliger”. Herudover kan der
ske udvikling af Selsmosen (250-300 nye boliger) og udvikling af institutionsområde (100 nye
boliger). Herudover synes det geografisk velbegrundet at medregne de 354 private boliger i
Taastrup Have. Det betyder, at andelen af almene familieboliger vil være godt 40 procent i
2030, og indregnes planlagte 8.000 m2
erhvervsareal bliver, andelen mindre.

Der har tidligere været undersøgt muligheder for at
opføre private boliger i afdelingen, men på grund af
bebyggelses-tætheden er det ikke vurderet egnet.
Markedsværdien af byggeretterne er derfor også begrænset.
Syd for Selmosen ligger boligområdet Taastrup Have
med 354 ejerboliger. Man kan med fordel revurdere
områdets afgrænsning for at skabe bedre sammenhæng i området. En fremtidig gentænkning af områdeafgrænsningen kræver en opdatering af sti- og vejsystemer.

Taastrupgaard (på ghettolisten siden 2010)
Kriterier, der overstiger grænseværdien, er markeret med rødt

Ghettolistens grænseværdi

2/3 kriterier

(NB: Kriterie 2+3 ændret i 2017)

Årstal

2010

2014

2015

2016

Kriterie 1:
Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)

32,6 %

33,6 %

34,8 %

36,4 %

35,0 %

32,6 %

31,4 %

30,3 %

2,7 %

2,8 %

3,2 %

3,1 %

2,6 %

2,4 %

2,3 %

2,1 %

Kriterie 3:
Kun grundskoleudd. (>50 /60 pct.)

66,4 %

68,6 %

68,5 %

69,2 %

83,4 %

Kriterie 4:
Gns. indkomst (<55 pct.)

52,7 %

53,2 %

51,9 %

52,3 %

51,2 %

66,9 %

65,8 %

65,4 %

66,4 %

66,6 %

Kriterie 2:
Dømte/kriminalitet (>2,7 /2,2 pct.)

Kriterie 5:
Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)

67,8 %

2011*

67,7 %

2012

2/4 kriterier
+ kriterie 5

3/5 kriterier

68,9 %

2013*

2017*

* Note: Tal for 2011 er opgjort pr. oktober 2011. Tal for 2013 er opgjort pr. februar 2014.
Bemærk, at tal for 2017 bygger på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets reberegnede tal af 1. juli 2018. Beregningerne er markant anderledes, da grænseværdierne for kriterie 2 og 3 foreslås ændret. For kriterie 2 er grænseværdien nu 2,2 % (tallet gøres endvidere dynamisk ift. udviklingen på landsplan). For
kriterie 3 gælder det, at grænseværdien ændres til 60 %. Samtidig er opgørelsen ændret, så uddannelse fra hjemland ikke medregnes – hvilket kan være
grunden til store forskelle fra 2016 til 2017.
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Gadehavegård, Høje-Taastrup
INTRODUKTION

Ikke engang en ”hel person” er årsagen til, at Gadehavegård falder på kravet om for mange dømte. Og
kun 20 personer flere i beskæftigelse ud af Gadehavegårds 2.133 beboere vil betyde, at området heller ikke
ville falde for beskæftigelseskriteriet.

Gadehavegård ligger i Høje-Taastrup tæt på Taastrupgaard, der også er på ghettolisten. Afdelingen består
af 19 boligblokke i fire etager, tre vaskerier, et beboerhus med selskabslokale og café, en genbrugsgård
samt en pavillon, der huser det boligsociale sekretariat. Der er fine udearealer med mange træer, grønne
græsarealer, legepladser og nyttehaver m.v.

Sammenfattende kan det konstateres, at der reelt set
skal forholdsvis få ændringer til, før Gadehavegård
ikke længere kan klassificeres som en ”ghetto”. Det
ændrer dog ikke ved, at området allerede har været
på listen 4 gange, og at kravene i parallelsamfundspakken betyder, at andelen af familieboliger desværre
skal reduceres med 40 procent.

Bebyggelsens blokke er placeret i et gitterlignende
mønster med mindre gårdrum mellem blokkene. Bebyggelsen rummer 986 boliger, hvoraf 309 er 1-værelses boliger. Gadehavegård ligger tæt på daginstitutionerne Bakketoppen, Lunden, Familiens Hus og Gadehaveskolen samt et erhvervsområde.

FYSISKE HELHEDSPLANER
Der er i 2000 gennemført renovering med nye rejste
tage, renovering af altanfacader, udskiftning af vinduer, renovering af bad samt forbedring af friarealerne.

PLACERING PÅ GHETTOLISTEN
Gadehavegård har været på ghettolisten siden 2012
og opfylder 5 af 5 kriterier på ghettolisten.

Der er en ny helhedsplan under udarbejdelse. Renoveringen forventes at starte i 2023. Den foreløbige helhedsplan har fokus på genopretning af byggetekniske
fejl, boligsammenlægninger, indretning af tilgængelighedsboliger, ændring af udearealer ved bl.a. at nedlægge voldene og opgradere udearealer generelt.

Som alle andre ”ghettoområder” i hovedstadsregionen har Gadehavegård en for lav gennemsnitlig personlig indkomst til at leve op til kravene for indkomstkriteriet. Hvis Gadehavegård ikke lå i Region Hovedstaden, så ville området ikke falde på ghetto-kriteriet til
gennemsnitsindkomsten. Samtidig kan det dog konstateres, at Gadehavegård er meget tæt på ikke at blive ramt på kriteriet om gennemsnitsindkomst.

Ved et nyt infrastrukturprojekt ønskes det at etablere
nye stier og pladsdannelser med en grønnere karakter
og tryghedsskabende belysning. Stisystemet skal skabe
sammenhæng til de omkringliggende kvarterer.
Der er desuden igangsat en samlet strategisk udviklingsplan for Gadehavegård og Taastrupgaard samt et
fælles områdeløft.

Beboersammensætning 2017
i forhold til ghettokriterierne
 Rød markering angiver, at ghettokriterie er opfyldt.
(Ændringsmål markeret i parantes)

Stamdata
Kommune
Boligselskaber
Opført

Høje-Taastrup Kommune
DFB/Domea afd. 93 143
1977

Antal boliger

986

Beboere i alt

2.133

Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)
Kriterie 2

Dømte/kriminalitet (>2,2 pct.)
Kriterie 3

Kun grundskoleudd. (>50/60 pct.)

Boligtyper
Familieboliger

Kriterie 1

986

Kriterie 4

Ældreboliger

0

Gns. indkomst (<55 pct.)

Ungdomsboliger

0

Kriterie 5

Fælleshus

1

Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)
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566 pers. / 41,4 %
(20 personer)
35 pers. / 2,3 %
(0 personer)
665 pers. / 73,6 %
(123 personer)
228.663 kr. / 54,9 %
(299 kroner)
1.203 pers. / 56,4 %
(137 personer)

Fokus for tiltagene er bl.a. at løsne strukturen i den
nuværende bebyggelsesform og bygge nye, private
boliger i området. Målet er at få bygget nye boligtyper
som rækkehuse, havehuse, bofællesskaber m.v., som
kan tiltrække et bredere beboersegment, og som kan
fastholde de familier, der i mangel af større boliger
flytter ud af kvarteret.

sundhedsindsats målrettet ensomme, psykisk sårbare
og skrøbelige ældre, en kriminalpræventiv indsats med
fokus på blandt andet SSP, en uddannelsesindsats,
som skal sikre, at de unge kommer i uddannelse efter
grundskolen samt en indsats omkring forebyggelse og
forældreansvar med fokus på unge nybagte familier
og styrkelse af mødrene.

Med henblik på at løfte området og øge det tværgående samarbejde med private naboer, genboer, vidensinstitutioner og kommunen, er disse tiltag igangsat:

Den boligsociale indsats i Gadehavegård:
• styrker beboernes engagement i foreninger og
idrætsklubber.

• Områdefornyelse.

• yder økonomisk rådgivning, så familierne får styr på
økonomien, herunder betaler husleje og ikke risikerer at blive sat ud.

• Anlæggelse af ny fælles kvarterpark.
• S trategisk udviklingsplan, med fokus på områdets
fremtidige branding og anbefalinger til greb for at
løfte området.

• giver de unge fritidsjobvejledning, så de får et fritidsarbejde, hvilket også styrker skolegangen.

• F ælles udviklingsselskab/organisering om udvikling af
kvarteret – DFB/Høje-Taastrup Kommunes fælles ansøgning om midler hos Realdania.

Herudover prioriteres uddannelsesvejledning for udskolingsklasserne, så de unge kommer videre efter folkeskolen. Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgang er i Gadehavegård steget fra 4,6 til 5,6 i 2017.

• F ælles kommunal/almen ansøgning om midler til
etablering af fælles kvarterhus.

BOLIGSOCIALE TILTAG
De boligsociale indsatser i Gadehavegård gennemføres
i tæt samspil med de øvrige indsatser i kommunen i
samspil med de boligsociale helhedsplaner, nemlig en

For de voksne arbejdes sammen med kommunen om
fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats, som er en
intensiv job- og uddannelsesindsats for at få flere i arbejde. Endelig er der etableret familienetværk og
-klubber for at kvalificere og styrke familieansvaret.
Endelig skal det nævnes, at trygheden i Gadehavegård er
steget fra 52,3 procent i 2015 til 66,2 procent i 2017.

SJÆLLAND

27

BYUDVIKLING

OPSUMMERING

I Høje-Taastrup er befolkningstilvæksten moderat, og
den generelle byggeaktivitet matcher den stigende efterspørgsel efter boliger. Der opleves de seneste år en
nettotilflytning fra København af især børnefamilier og
unge par.

• Der skal ikke ske mange positive ændringer i beboersammensætningen i Gadehavegård, før området ikke længere er en ”ghetto”. Det kan måske ske allerede næste år, og den forberedte helhedsplan skal i samarbejde med de boligsociale
tiltag sikre, at Gadehavegård aldrig mere kommer på listen.

Inden for Gadehavegårds matrikel vurderes der at
være plads til at bygge ca. 200 nye boliger suppleret
med erhverv. Der vurderes at være en vis interesse på
det nuværende marked. Men salgspriser på boliger i
et område benævnt ”ghettoområde” er dog så lave,
at businesscasen vurderes at gå i minus. Det er derfor
afgørende for efterspørgslen og en realistisk plan, at
nybyggeri først påbegyndes, når området har fået en
stærkere branding og fremstår som et tilskud til et i
forvejen grønt og attraktivt område.
Ommærkning af nuværende familieboliger til ungdoms- og ældreboliger vil være en mulighed, da den
type boliger efterspørges. De konkrete muligheder
skal dog belyses grundigt.
For at nå det udstukne reduktionsmål i Gadehavegård
vurderes der at være behov for at nedlægge 200 til
250 boliger.

• Et stort renoveringsprojekt stiller i sig selv ganske
store krav til genhusning, i takt med at folks boliger totalrenoveres, og hertil kommer i Gadehavegård en plan om, at 200-250 boliger nedlægges.
Det vurderes dog, at boligorganisationen fortsat
kan foretage genhusningen i robuste områder.
Alternativt kunne der ellers ske det, at andre områder i Høje-Taastrup ville blive ”ghettoer”.
• Der ligger i den forberedte helhedsplan ikke mål
om, at andelen af almene familieboliger skal
nedbringes til 40 procent. Dette vil i givet fald
også presse skrøbelige områder. Derimod er der
nogle klare tanker om, at Gadehavegård allerede inden for en kortere tidshorisont skal ude af
ghettolisten.

Gadehavegård er som ovenfor beskrevet kun løst forankret i ghettolisten, og den kan ventes allerede i løbet af næste år at være uden for kriterierne. Dette vil
også være et godt argument over for investorer.

Gadehavegård (på ghettolisten siden 2012)
Kriterier, der overstiger grænseværdien, er markeret med rødt

Ghettolistens grænseværdi

2/3 kriterier

(NB: Kriterie 2+3 ændret i 2017)

Årstal

2010

Kriterie 1:
Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)

2011*

2012

2/4 kriterier
+ kriterie 5

3/5 kriterier
2013*

2014

2015

2016

2017*

38,8 %

42,7 %

43,8 %

42,6 %

42,0 %

41,4 %

3,2 %

3,7 %

3,5 %

2,7 %

2,5 %

2,3 %

Kriterie 3:
Kun grundskoleudd. (>50 /60 pct.)

57,5 %

58,4 %

59,8 %

59,6 %

73,6 %

Kriterie 4:
Gns. indkomst (<55 pct.)

56,9 %

57,1 %

54,8 %

56,1 %

54,9 %

55,5 %

56,2 %

57,0 %

57,3 %

56,4 %

Kriterie 2:
Dømte/kriminalitet (>2,7 /2,2 pct.)

Kriterie 5:
Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)

52,5 %

* Note: Tal for 2011 er opgjort pr. oktober 2011. Tal for 2013 er opgjort pr. februar 2014.
Bemærk, at tal for 2017 bygger på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets reberegnede tal af 1. juli 2018. Beregningerne er markant anderledes, da grænseværdierne for kriterie 2 og 3 foreslås ændret. For kriterie 2 er grænseværdien nu 2,2 % (tallet gøres endvidere dynamisk ift. udviklingen på landsplan). For
kriterie 3 gælder det, at grænseværdien ændres til 60 %. Samtidig er opgørelsen ændret, så uddannelse fra hjemland ikke medregnes – hvilket kan være
grunden til store forskelle fra 2016 til 2017.
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Agervang, Holbæk
INTRODUKTION

FYSISKE HELHEDSPLANER

Agervang består af to boligafdelinger, afd. 166 (opført
1970/1990) samt afd. 123 (opført 1965/1966). Afd.
123, Agervang/Engvang, består af fem etage-bygninger med elevator op til fjerde etage. Afd. 166, Havevang/Agervang, består af fire etage-bygninger. Der
er vaskeri, et fælleshus, et grillhus og en daginstitution
i afdelingerne samt store grønne udearealer.

I 2013/2014 blev Agervang afd. 166 renoveret for ca.
210 mio. kr. støttet af Landsbyggefonden, og i
2004/2005 blev Agervang afd. 123 renoveret med nyt
tag og facader. Her fokuseres på 2013/14-renoveringen, hvor der på grund af omfattende betonskader
blev gennemført renovering af facader og gavle med
efterisolering og en helt ny klimaskærm. Der er etableret nye badeværelser og udskiftet ventilation.

Agervang ligger tæt på skole, institutioner og offentlig
transport i et grønt område, ikke langt fra det rekreative område i Holbæk ”Fælleden” og ”Andelsbyen Nyvang”, der er et oplevelsescenter omkring livet i de
gamle landsbyer. Området har således en fin placering
i forhold til byen. Arkitektonisk fremstår området flot
efter vellykkede renoveringer i de to afdelinger.

PLACERING PÅ GHETTOLISTEN
Agervangs placering på ghettolisten skyldes, at der er
for mange beboere kun med en grundskoleuddannelse og for mange uden for arbejdsmarkedet.
Hvis 54 personer ud af de knap 1.500 beboere kom i
beskæftigelse, ville området ikke længere være på
ghettolisten.

Afdelingens friarealer er renoveret med nye beplantninger og fællesområder, og der er etableret nye indgangspartier ved trappeopgange. Der er endvidere
etableret et nyt stisystem for at binde afdelingens stier
og stierne på ”Fælleden” bedre sammen, så de også
bliver anvendt af borgere, der ikke bor i Agervang. Der
er desuden skabt nye mødesteder for børn og voksne.
Resultatet er generelt mere trafik mellem og gennem
afdelingerne, hvilket også er med til at skabe mere liv
og øge trygheden på udearealerne.
Yderligere har boligområdet etableret nyt fælleshus
samt multibane, som danner rammen for mange beboeraktiviteter og de boligsociale indsatser.

BOLIGSOCIALE TILTAG
I Agervang er der særligt fokus på at hjælpe unge
13-17-årige, blandt andet gennem lommepengejob,
som drives i samarbejde mellem boligorganisationen,
SSP, politi samt pædagogiske og kommunale vejledere.
Målrettet en god start for de mindste børn er der

Beboersammensætning 2017
i forhold til ghettokriterierne
Stamdata
Kommune
Boligselskaber
Opført

Holbæk Kommune
Lejerbo: 2 afdelinger
1965-1970

Antal boliger

596

Beboere i alt

1.473

Boligtyper
Familieboliger

 Rød markering angiver, at ghettokriterie er opfyldt.
(Ændringsmål markeret i parantes)
Kriterie 1

Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)
Kriterie 2

Dømte/kriminalitet (>2,2 pct.)
Kriterie 3

596

Kun grundskoleudd. (>50/60 pct.)

Ældreboliger

0

Kriterie 4

Ungdomsboliger

0

Gns. indkomst (<55 pct.)

Erhverv / institutioner

2

Kriterie 5

Fælleshus

1

Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)
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413 pers. / 46,0 %
(54 personer)

1,8 %
398 pers. / 70,7 %
(60 personer)

61,9 %
807 pers. / 54,8 %
(71 personer)

etableret mødre-netværk med fokus på sprogudvikling
samt etableret et forebyggende tilbud i samarbejde
med sundhedsplejen og tandplejen for de familier, der
ikke anvender de sædvanlige tilbud. Herudover er der
etableret de såkaldte Bydelsmødre.
I samarbejde med Holbæk Kommune etableres lokalt
praktikpladser til beboere, som er langt fra arbejdsmarkedet, men som via praktikpladsen og samarbejdet med jobkonsulenterne i kommunen skal videre
mod det ordinære arbejdsmarked.
I 2015 gennemførte afdelingen en naboskabsundersøgelse i Vangkvarteret, og den viser, at tilfredshed og
tryghed er forbedret væsentligt fra 2010 til 2015, hvor
der er gennemført såvel boligsociale som fysiske helhedsplaner.
Tallene viser også, at ungdomskriminaliteten er mere
end halveret siden 2012, og samtidig er karaktergennemsnittet i dansk og matematik for de unge fra
Agervang, der går ud af 9. klasse, øget med mere end
et karakterpoint.

BYUDVIKLING
Der er gennemført fysiske helhedsplaner i Agervang,
og området fremstår i dag som et arkitektonisk flot
boligkvarter med sammenhæng til den omgivende by,
og der er 4-6 års ventetid på at bo i området. Der er
fokus på børnene og de unge, og den lave beskæftigelse blandt de voksne er en udfordring og årsagen
til, at området er på ghettolisten.

Kommunen vil angiveligt forsøge målrettet at bringe
54 voksne personer i beskæftigelse, så området fremover ikke længere er på ghettolisten. Det ændrer dog
ikke ved, at området allerede har været 4 gange på listen, og at der som udgangspunkt skal ske en reduk
tion af andelen af familieboliger til 40 procent.
Konkret skal der afvikles 358 familieboliger, hvilket vil
berøre ca. 885 beboere.
En sondering med Holbæk Kommune tyder ikke på, at
der er behov for flere ældreboliger i kommunen eller
demensegnede boliger. Der kan være behov for flere
ungdomsboliger, og her kan 60 af de mindre familieboliger måske være interessante.
Imidlertid er det vanskeligt at se, hvordan der skal
kunne ske en afvikling af de 304 familieboliger for at
leve op til kravet i parallelsamfundspakken, for der
vurderes ikke at være et kommercielt potentiale i området, hverken på kortere eller længere sigt. Hverken
salg af boligblokke eller salg af jord til infill-byggeri
vurderes som realistisk. Dermed synes den mest realistiske mulighed at være en nedrivning af ca. 300 boliger, hvis der skal leves op til kravet om 40 procent.
Fraflytningen fra området er ca. 65 lejemål årligt, og
der er en forholdsvis lang venteliste. En realistisk plan
for nedrivning kan indebære, at familier skal flytte
imod deres ønske.
Imidlertid er der en stor udfordring med genhusning.
Der opføres i øjeblikket et ganske stort antal almene
boliger i kommunen, men ventelisterne til disse er alle-
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Agervang (på ghettolisten siden 2010)
Kriterier, der overstiger grænseværdien, er markeret med rødt

Ghettolistens grænseværdi

2/3 kriterier

(NB: Kriterie 2+3 ændret i 2017)

Årstal

2/4 kriterier
+ kriterie 5

3/5 kriterier

2010

2011*

2012

2013*

2014

2015

2016

47,7 %

48,6 %

49,9 %

52,3 %

51,2 %

48,0 %

46,7 %

46,0 %

2,6 %

2,4 %

2,9 %

3,4 %

3,5 %

3,2 %

2,5 %

1,8 %

Kriterie 3:
Kun grundskoleudd. (>50 /60 pct.)

59,9 %

61,1 %

60,2 %

58,0 %

70,7 %

Kriterie 4:
Gns. indkomst (<55 pct.)

53,7 %

53,6 %

54,7 %

60,0 %

61,9 %

Kriterie 1:
Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)
Kriterie 2:
Dømte/kriminalitet (>2,7 /2,2 pct.)

Kriterie 5:
Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)

59,3 %

58,5 %

58,2 %

57,1 %

56,5 %

55,4 %

56,0 %

2017*

54,8 %

* Note: Tal for 2011 er opgjort pr. oktober 2011. Tal for 2013 er opgjort pr. februar 2014.
Bemærk, at tal for 2017 bygger på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets reberegnede tal af 1. juli 2018. Beregningerne er markant anderledes, da grænseværdierne for kriterie 2 og 3 foreslås ændret. For kriterie 2 er grænseværdien nu 2,2 % (tallet gøres endvidere dynamisk ift. udviklingen på landsplan). For
kriterie 3 gælder det, at grænseværdien ændres til 60 %. Samtidig er opgørelsen ændret, så uddannelse fra hjemland ikke medregnes – hvilket kan være
grunden til store forskelle fra 2016 til 2017.

rede overtegnet. En genhusning vil derfor kræve yderligere byggeri, og det skal antagelig ske i de mindre
bysamfund omkring Holbæk. Her skal man være opmærksom på, at huslejen vil være større end i de nuværende boliger, og at spredningen og den relativt
længere transport kan vanskeliggøre indsatsen over
for udfordrede familier.
Beregninger viser samtidig, at det ikke kan udelukkes,
at en afvikling af boliger i Agervang vil betyde et yderligere pres på andre udsatte områder i kommunen.

OPSUMMERING
• Agervang fremstår i dag efter større renoveringer
som et attraktivt boligområde, og der er også en
venteliste på 4-6 år for at komme til at bo i området.
• Hvis der ud af områdets 1.436 beboere var 54
flere i arbejde, så ville området ikke være på
ghettolisten.
•D
 er skal afvikles 358 familieboliger i området for
at leve op til 40-procentreglen i parallelsamfundspakken.
• P rivat infill-byggeri, frasalg, omdannelse til ældreboliger eller erhvervsmæssig anvendelse vurderes ikke at være realistiske løsninger. Måske
kan ca. 60 af familieboligerne med fordel anvendes til ungdomsboliger.
• E t realistisk scenarie synes at være, at der skal
nedrives ca. 300 familieboliger i området.
• Genhusningsopgaven må vurderes at være svær,
for selv om der opføres almene familieboliger i Holbæk, så er der ventelister til disse. En mulighed er
opførelse af almene boliger i de mindre byer, men
den højere husleje i nyt byggeri og længere transportafstande betyder, at det skal overvejes nøje.
• Det er ikke forsvarligt eller rimeligt at nedrive op
mod 300 gode boliger i et boligområde, der oven
i købet er venteliste til. Der bør søges en dispensationsmulighed, måske baseret på, at indestående gæld er væsentlig højere end en evt. salgspris.
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I 2014 blev der gennemført en
omfattende renovering af
afdelingen - primært pga.
betonskader i facader og gavle.

I 2014 blev boliger og udearealer
renoveret i Agervang. I udearealer
er der fokus på at skabe mødesteder og mere liv i afdelingen. Tiltag
som skal medvirke til at øge trygheden i afdelingen og skabe bedre
forbindelse med tilstødende områder - bla. »Fæleden«.
Foto: Carsten Andersen
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Ringparken, Slagelse
INTRODUKTION
Ringparken er en tæt parkbebyggelse, der består af 24
boligblokke. Området består af 868 familieboliger og
en mindre del erhverv og institutioner. I 1997 blev områdets udearealer renoveret, og alle stuelejligheder fik
adgang til private haver. I forbindelse med renoveringen blev parkering flyttet væk fra de grønne arealer
mellem boligblokkene, infrastrukturen blev brudt op,
og den gennemgående gade Kierulffsvej blev ”klippet” midt over. Området fremstår i dag som en todelt
bebyggelse.
Der er udarbejdet en visionsplan for Ringparken, ”Ny
Ringby 2025”. Det er en byudviklingsplan, der har som
mål at nedbryde Ringparken som ensartet boligområdet og i stedet skabe tre forskellige bydele. Planen skal
samtidig nedbryde områdets lukkethed og smelte det
sammen med den omkringliggende by.

PLACERING PÅ GHETTOLISTEN
Ringparken har været på ghettolisten siden 2010. Ud
af områdets 2.000 beboere er der i forhold til ghettokriterierne 68 for mange uden for arbejdsmarkedet,
og 5 for mange er dømte, dvs. 73 personer er afgørende for, at området er karakteriseret som en ghetto.

Ghettolistens tal for beskæftigelse hviler på opgørelser
tilbage fra 2015, og i takt med det økonomiske opsving er beskæftigelsen i Ringparken formentlig steget. Derfor vil det ud fra en aktuel opgørelse sandsynligvis også være langt færre antal personer, der er bestemmende for, at området er en ghetto. På den baggrund må det også forventes, at området efter en kortere periode slet ikke er på ghettolisten længere.
Dette ændrer dog ikke ved, at området allerede har
været 4 gange i træk på ghettolisten, og ifølge parallelsamfundspakken er klassificeret som en ”hård ghetto”,
og derfor skal andelen af familieboliger reduceres til 40
procent. Det betyder umiddelbart, at 520 familieboliger
skal afvikles.

FYSISKE HELHEDSPLANER
Ringparken blev senest renoveret i 1997. I den forbindelse blev bygninger med flade tage ombygget til nye
rejste sadeltage, der blev efterisoleret og betonfacader
og -gavle blev udbedret. I en kommende helhedsplan
skal boliger med meget små badeværelser moderniseres, så de lever op til tidssvarende boliger med bad,
håndvask og toilet. Der er et stigende behov for tilgængelighedsboliger, hvilket også er en del af den
kommende helhedsplan.
Man har tidligere renoveret og udvidet fælleshus, og
udearealer er renoveret med etablering af opholdsmuligheder og tryghedsskabende belysning.

Stamdata
Kommune
Boligselskaber

Opført
Senest renoveret

Slagelse Kommune
Slagelse almennyttige
Boligselskab: 1 afdeling
FOB: 4 afdelinger
1963-1969 (1972)
1997-1999

Antal boliger

868

Beboere i alt

1.979

 Rød markering angiver, at ghettokriterie er opfyldt.
(Ændringsmål markeret i parantes)
Kriterie 1

Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)
Kriterie 2

Dømte/kriminalitet (>2,2 pct.)

Boligtyper
Familieboliger

Beboersammensætning 2017
i forhold til ghettokriterierne

868

Kriterie 3

Ældreboliger

0

Kun grundskoleudd. (>50/60 pct.)

Ungdomsboliger

0

Kriterie 4

Erhverv

7

Gns. indkomst (<55 pct.)

Institutioner

2

Kriterie 5

Fælleshus

1

Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)
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578 pers. / 45,4 %
(68 personer)
37 pers. / 2,5 %
(5 personer)
551 pers. / 72,2 %
(93 personer)

56,8 %
1.110 pers. / 56,0 %
(121 personer)

De to boligselskaber i Ringparken – Slagelse almennyttige Boligselskab og FOB – arbejder med en visionsplan for området, kaldet ”Vision Ny Ringby 2025”. I
oplægget hedder det, at Ringparken består af ”mange
ensartede boligblokke og mangel på gennemkørende
veje. Det betyder, at Ringparken er afskåret fra resten
af Slagelse. Yderligere er der store grønne arealer i
Ringparken, og selvom disse områder er skønne at
have i et boligområde, er det vanskeligt for beboerne
at benytte disse arealer”.
Den nye plan for Ringparken fokuserer således på:
• Infrastruktur med gennemkørende veje for at skabe
bedre forbindelse til de omkringliggende kvarterer.
• Forskellighed i bygninger og boligtyper, herunder
andre ejerformer, fortætning, omdisponering, nedrivning samt frasalg af udvalgte grunde.
• Fokus på at skabe en attraktiv bydel ved at opdele
Ringparken i tre attraktive boligområder:
> Mini-Manhattan: Ungdomsboliger, familieboliger,
blandet erhverv, fælles faciliteter (bl.a. til studieboliger)
> Ringrider-byen: Familieboliger (med rækkehuse)
> Radisserækkerne: Hovedsageligt seniorboliger (almene og private ældreboliger)
Ifølge planen skal det samlede boligareal forøges
med 94.000 m2. Nu er det samlede boligareal
ca. 70.000 m2.
Økonomi og endeligt omfang er endnu ikke afklaret,
men der er dialog mellem boligselskaberne, Slagelse
Kommune og Landsbyggefonden om planerne.

BOLIGSOCIALE TILTAG
Der er en samlet boligsocial helhedsplan for hele Slagelse Kommune, som dækker Ringparken, Motalavej
og afdelinger i Korsør, Skælskør og Slagelse.
Den fysiske helhedsplan og de boligsociale tiltag skal understøtte hinanden. Den boligsociale indsats skal ses i
samspil med den kommende plan for ”Ny Ringby 2025”,
den fysiske helhedsplan for Ringparken samt helhedsplaner for tre boligafdelinger i Skælskør. Udviklingen understøttes endvidere af Slagelse Kommunes vækststrategi og strategien om Slagelse som uddannelsesby.
De boligsociale indsatser retter sig i høj grad mod børnene og de unge. For at bidrage til en god opvækst
for de mindste er der etableret mødregrupper og arrangeret hyppigere og længerevarende sundhedsplejerskebesøg end sædvanligt. Dette skal blandt andet
styrke børnenes motorik og sprogindlæring.

For de lidt ældre børn og unge er der etableret idrætspartnerskaber, der skal engagere de unge i forenings
livet og som medlemmer af idrætsklubber. Der er en
fritidsjobindsats, som skal sikre de lidt ældre børn et
fritidsjob efter skole for dermed at lære de forpligtelser om overholdelse af mødetider, aftaler og almindelig adfærd, der gælder på en arbejdsplads. Det styrker
erfaringsmæssigt også børnenes skolegang.
I området er der værested og klub for de unge, så
man på den måde kan være med til at sikre sunde fritidsinteresser, herunder værdien af frivillige indsatser
og deltagelse i civilsamfundet i bred forstand. Forældregruppen er der også kontakt til gennem Bydelsforældre, så de kan tage et forældreansvar og aktivt
støtte op omkring dette.
I boligområdet er en ganske konsekvent politik omkring kriminalitet begået i boligområdet. Et tæt samarbejde med politiet sikrer, at boligorganisationerne kan
ophæve lejemål på dømte kriminelle.
Der er fokus på følelsen af tryghed i området, og tryghedsundersøgelserne for hele området evalueres løbende med politi, kommune og boligsociale medarbejdere.
SJÆLLAND
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Ringparken (på ghettolisten siden 2010)
Kriterier, der overstiger grænseværdien, er markeret med rødt

Ghettolistens grænseværdi

2/3 kriterier

(NB: Kriterie 2+3 ændret i 2017)

Årstal

2010

2014

2015

2016

Kriterie 1:
Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)

44,2 %

43,9 %

44,8 %

47,5 %

47,4 %

46,1 %

46,1 %

45,4 %

2,8 %

2,5 %

2,6 %

3,2 %

3,4 %

3,0 %

2,5 %

2,5 %

Kriterie 3:
Kun grundskoleudd. (>50 /60 pct.)

57,0 %

56,3 %

56,6 %

57,0 %

72,2 %

Kriterie 4:
Gns. indkomst (<55 pct.)

53,2 %

54,4 %

52,5 %

56,6 %

56,8 %

55,2 %

56,2 %

55,6 %

55,3 %

56,0 %

Kriterie 2:
Dømte/kriminalitet (>2,7 /2,2 pct.)

Kriterie 5:
Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)

51,0 %

2011*

52,4 %

2012

2/4 kriterier
+ kriterie 5

3/5 kriterier

55,0 %

2013*

2017*

* Note: Tal for 2011 er opgjort pr. oktober 2011. Tal for 2013 er opgjort pr. februar 2014.
Bemærk, at tal for 2017 bygger på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets reberegnede tal af 1. juli 2018. Beregningerne er markant anderledes, da grænseværdierne for kriterie 2 og 3 foreslås ændret. For kriterie 2 er grænseværdien nu 2,2 % (tallet gøres endvidere dynamisk ift. udviklingen på landsplan). For
kriterie 3 gælder det, at grænseværdien ændres til 60 %. Samtidig er opgørelsen ændret, så uddannelse fra hjemland ikke medregnes – hvilket kan være
grunden til store forskelle fra 2016 til 2017.

BYUDVIKLING
Slagelse Kommune arbejder bevidst med en strategi om
af blive en attraktiv studieby. Når Professionshøjskolen
Absalon i 2020 flytter i nybyggede faciliteter ved stationen, skabes samtidig et stærkt, nyt Campusområde. Tilførslen af yderligere 2.000 studerende til byen understreger det allerede tilstedeværende behov for flere ungdoms- og studieboliger. Fremtidsskrivninger viser, at der
også vil være et behov for yderligere ældreboliger, hvorfor placering af seniorboliger i Ringparken er en del af visionen, hvor et kvarter skal være målrettet seniorer.
Visionsplanen ”Ny Ringby 2025” har indtænkt en strategisk nedrivning for at skabe varieret bebyggelser i de tre
forskellige bydele. For at opnå 40-procentgrænsen for
familieboliger i Ringparken kræver det umiddelbart omdannelse/nedrivning af op til 500 familieboliger.
Omdannelserne i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen vil sammen med et scenarie om afvikling af
op til 500 familieboliger stiller betydelige krav til genhusning, som ikke kan rummes inden for rammerne af Ringparken, og som reelt kan øge risikoen for, at andre områder udvikler sig i negativ retning. Hertil kommer, at en
del andre boligafdelinger har en væsentlig højere husleje,
hvilket skaber en økonomisk udfordring ved genhusning.
Omdannelsen af Ringparken er som beskrevet i ”Ny Ringby 2025” en særdeles omfattende proces, som optimistisk set efter projektering og udbud vil kunne starte op i
2022 eller 2023 og strække sig frem mod 2030. Allerede
inden den gennemgribende omlægning af boligområdet
og bystrukturen må det forventes, at Ringparken er uden
for ghettolisten.
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OPSUMMERING
•R
 ingparken er senest renoveret i 1997, og der er udarbejdet en omfattende plan for ”Ny Ringby 2025”.
Realiseringen af denne plan kan påbegyndes i
2022/2023, men allerede inden for et par år vurderes det, at Ringparken kommer ud af ghettolisten.

•D
 en nye visionsplan vil kunne skabe en markant ændring af byen og dermed også af beboersammensætningen. De nuværende ca. 70.000 boligkvadratmeter vil blive suppleret af 94.000 kvadratmeter i
bydelen fordelt på ungdoms- og ældreboliger,
private boliger og erhverv.

•M
 ed planerne om ”Ny Ringby 2025” forventes det,
at afdelingen vil kunne tiltrække nye beboere, og de
kommende år ventes efterspørgslen at være efter
ungdoms- og ældreboliger i Slagelse Kommune.

•U
 middelbart lever Ringparken ikke op til krav om
dispensationsmuligheder, men det vil være særdeles
uheldigt og stik imod den overordnede målsætning
for regeringens parallelsamfundspakke, hvis 40-procentreglen bremser den storstilede plan for Ringparken.

•D
 et anbefales, at byomdannelsens grundtanke med
opsplitning og åbning af et stort boligområde til en
række mindre forskelligartede bykvarterer med blandede ejerformer også afspejles i implementeringen
af parallelsamfundsstrategien, idet de fremtidige,
mindre kvarterer vil have under 1.000 beboere.

SJÆLLAND
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Motalavej, Korsør
Motalavej består af tre afdelinger, der er opført fra
1955-1967. Området indeholder i alt 889 boliger. Afdelingerne, som består af etagebyggeri i fire etager,
placeret i en karréstruktur, rummer 1-4-værelses boliger samt ældreboliger med forbedret tilgængelighed.
Boligområdet ligger tæt på offentlig transport og indkøbsmuligheder. Der blev i 2013 og 2018 igangsat
omfattende renoveringer af henholdsvis afdeling 15
og afdeling 18.

PLACERING PÅ GHETTOLISTEN
Motalavej har været på ghettolisten siden 2013. Andelen af indvandrere med ikke-vestlig baggrund er lav
sammenlignet med andre udsatte boligområder, og
hvis der var 12 personer færre med indvandrer- og
efterkommerbaggrund, ville boligområdet med 1.700
beboere ikke være på ghettolisten.
Men givet at kriteriet om flere end 50 procent indvandrere og efterkommere er opfyldt, så er Motalavej kun
på ghettolisten, fordi der er 41 personer for mange
uden for arbejdsmarkedet og 6 for mange dømte.
Det er altså forholdsvis få personer, der er afgørende
for områdets placering på ghettolisten, men det
ændrer ikke ved, at området har været på ghettolisten
4 gange i træk, og at andelen af almene familieboliger
derfor skal reduceres til 40 procent. Der er foretaget
nedrivninger og omdannelser siden 2010, men kravet

Stamdata
Kommune
Boligselskaber
Opført
Senest renoveret

Slagelse Kommune
BoligKorsør
1955-67
Igangværende renovering
(2017)

Antal boliger

889

Beboere i alt

1.698

Boligtyper

fra parallelsamfundspakken betyder umiddelbart, at
der skal reduceres med yderligere 350 familieboliger.

FYSISKE HELHEDSPLANER
Der er gennemført en lang række markante tiltag i
området. Generelt er der gennemført efterisolering og
skalmuring, hvilket byggeteknisk og arkitektonisk har
været afgørende for området. 3 boligblokke er nedrevet, og der er nedrevet to institutioner, som ikke længere var i brug. En hel blok er omdannet til tilgængelighedsboliger med etablering af elevator og forbedret
niveaufri adgang fra p-pladser. Derudover er der sket
forbedringer af udearealerne, fx med etablering af
tryghedsskabende belysning og bedre muligheder for
leg og ophold.
Der er etableret 84 tilgængelighedsboliger med altan,
elevator og niveaufri adgangsveje. Endvidere er der
etableret gennemskæringer af 2 boligblokke for at
skabe en mindre lukket karréstruktur. Det er ét blandt
mange tryghedsskabende tiltag i området.
Samlet set er afdelingerne 15 og 21 reduceret med
192 familieboliger siden 2010, når helhedsplanen for
afd. 21 er gennemført. Der er i forbindelse med helhedsplanen etableret 14 nye familieboliger samt 24
ældreboliger til udviklingshæmmede.
Der er opført et kvarterhus, som er mødested for beboerne og omdrejningspunkt for mange aktiviteter i området. Her har den Boligsociale helhedsplan for afd. 21
også lokaler.

Beboersammensætning 2017
i forhold til ghettokriterierne
 Rød markering angiver, at ghettokriterie er opfyldt.
(Ændringsmål markeret i parantes)
Kriterie 1

Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)
Kriterie 2

Dømte/kriminalitet (>2,2 pct.)
Kriterie 3

Familieboliger

804

Ældreboliger

61

Kun grundskoleudd. (>50/60 pct.)
Kriterie 4

Ungdomsboliger

0

Gns. indkomst (<55 pct.)

Fælleshus

1

Kriterie 5

Institutioner

8

Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)
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447 pers. / 44,0 %
(41 personer)
32 pers. / 2,7 %
(6 personer)
449 pers. / 72,4 %
(77 personer)

56,2 %
861 pers. / 50,7 %
(12 personer)

Den igangværende helhedsplan omfatter nedrivning af
boliger, opførelse af 14 rækkehuse samt totalrenovering af de tilbageværende 100 boliger. Arbejdet forventes at være færdigt i 2021.

BOLIGSOCIALE TILTAG
Der er en samlet boligsocial helhedsplan for hele Slagelse Kommune, som dækker Motalavej, Ringparken
og afdelinger i Korsør, Skælskør og Slagelse.
Den fysiske helhedsplan og de boligsociale tiltag skal
understøtte hinanden. Den boligsociale indsats skal
ses i samspil med den kommende plan for ”RingBy
2025”, den fysiske helhedsplan for Motalavej samt helhedsplaner for tre boligafdelinger i Skælskør. Udviklingen understøttes endvidere af Slagelse Kommunes
vækststrategi og strategien om Slagelse som uddannelsesby.
De boligsociale indsatser retter sig i høj grad mod børnene og de unge. For at bidrage til en god opvækst
for de mindste er der etableret mødregrupper og arrangeret hyppigere og længerevarende sundhedsplejerskebesøg end sædvanligt. Dette skal blandt andet
styrke børnenes motorik og sprogindlæring.
For de lidt ældre børn er der etableret idrætspartnerskaber, der skal engagere børnene i foreningslivet og
som medlemmer af idrætsklubber. Der er en fritidsjob
indsats, som skal sikre de lidt ældre børn et fritidsjob
efter skole, dermed lærer de forpligtelser om overholdelse af mødetider, samt hvilke aftaler og almindelig
adfærd der gælder på en arbejdsplads. Det styrker erfaringsmæssigt også børnenes skolegang.
I området er der værested og klub for de unge, så
man på den måde kan være med til at sikre sunde
fritidsinteresser, herunder værdien af frivillige indsatser og deltagelse i civilsamfundet i bred forstand.
Forældregruppen er der også kontakt til gennem By-

delsforældre, så de kan tage et forældreansvar og
aktivt støtte op omkring dette.
I boligområdet er en ganske konsekvent politik omkring kriminalitet begået i boligområdet. Der er således aktuelt tre sager, hvor familier udsættes af boligen
på grund af kriminalitet.
Der er fokus på følelsen af tryghed i området, og tryghedsundersøgelserne for hele området evalueres løbende med politi, kommune og boligsociale medarbejdere.

BYUDVIKLING
I 2010 var antallet af familieboliger i boligområdet Motalavej 910, og nu er det 804. Reduktionerne er foretaget, fordi der generelt har været en vigende boligefterspørgsel, og den har også ramt de almene boliger.
Som konsekvens er der gennemført nedrivninger og
omlægning af boligmassen, så der nu er langt flere tilgængelige boliger for ældre og persongrupper med
funktionsnedsættelse. Med en stadig større andel af
ældre har der samtidig været et øget behov for disse
boliger i lokalområdet.
Fremtidssikringen af boligområdet har samtidig forebygget huslejetab som følge af lejeledighed. På den
baggrund er det også klart, at der ikke er et kommercielt udviklingspotentiale i området i form af fx
infill-byggeri eller salg af boliger.
Hvis Motalavej skal leve op til parallelsamfundspakkens
målsætning om maksimalt 40 procent almene familieboliger i området, så skal der ske en yderligere reduktion med op mod 350 boliger.
Ommærkning til ungdomsboliger eller ældreboliger er
ikke en realistisk mulighed, og der er som nævnt heller
ikke et kommercielt udviklingspotentiale. Dermed er der
kun den mulighed tilbage, at disse boliger nedrives.
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Motalavej (på ghettolisten siden 2013)
Kriterier, der overstiger grænseværdien, er markeret med rødt

Ghettolistens grænseværdi

2/3 kriterier

(NB: Kriterie 2+3 ændret i 2017)

Årstal

2010

2014

2015

2016

48,7 %

50,3 %

47,0 %

45,1 %

44,0 %

Kriterie 2:
Dømte/kriminalitet (>2,7 /2,2 pct.)

2,8 %

3,5 %

3,7 %

3,2 %

2,7 %

Kriterie 3:
Kun grundskoleudd. (>50 /60 pct.)

62,4 %

61,9 %

63,6 %

64,1 %

72,4 %

Kriterie 4:
Gns. indkomst (<55 pct.)

55,5 %

53,6 %

52,2 %

57,3 %

56,2 %

Kriterie 5:
Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)

39,8 %

41,8 %

44,2 %

46,1 %

50,7 %

Kriterie 1:
Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)

2011*

2012

2/4 kriterier
+ kriterie 5

3/5 kriterier
2013*

2017*

* Note: Tal for 2011 er opgjort pr. oktober 2011. Tal for 2013 er opgjort pr. februar 2014.
Bemærk, at tal for 2017 bygger på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets reberegnede tal af 1. juli 2018. Beregningerne er markant anderledes, da grænseværdierne for kriterie 2 og 3 foreslås ændret. For kriterie 2 er grænseværdien nu 2,2 % (tallet gøres endvidere dynamisk ift. udviklingen på landsplan). For
kriterie 3 gælder det, at grænseværdien ændres til 60 %. Samtidig er opgørelsen ændret, så uddannelse fra hjemland ikke medregnes – hvilket kan være
grunden til store forskelle fra 2016 til 2017.

OPSUMMERING
• Der er gennemført en række nødvendige renoveringstiltag i de
tre afdelinger. Antallet af familieboliger er endvidere reduceret
siden 2010, så afdelingen i dag rummer 804 familieboliger.
• Den igangværende helhedsplan indeholder yderligere nedrivning samt opførelse af rækkehuse. Generelt er fokus at skabe et
attraktivt boligområde, og helhedsplanen er koordineret og
sammentænkt med Slagelse Kommunes overordnede strategi
for udvikling af området.
• Der er en samlet boligsocial indsats med særligt fokus på uddannelse og beskæftigelse samt trivsel og tryghed, som dækker
afdelinger i hele Slagelse Kommune.
• Ud af Motalavejs 1.700 beboere er det under 50, der er afgørende for, at området er på ghettolisten. Men situationen er
også, at området allerede 4 gange i træk har været på listen,
og derfor skal andelen af almene familieboliger ifølge parallelsamfundspakken reduceres til 40 procent. Det kan reelt kun ske
ved nedrivning af over 350 boliger.
• I Slagelse Kommune er situationen den, at andelen af familieboliger i de såkaldte ghettoområder er over den 12-procentsgrænse, som er en af betingelserne for, at der kan gives en dispensation for 40-procentreglen. Det er forhåbningen, at der kan gives dispensation, for ellers kan en nedrivning af boliger i et belastet område også føre til, at andre områder siden hen kommer på den ”hårde ghettoliste”.
• Udsigten er, at Motalavej med de iværksatte indsatser kommer
af ghettolisten.
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Vollsmose, Odense
INTRODUKTION

er gennemsnitsindkomsten øget i Vollsmose, og området er uden for dette ghettokriterie.

Vollsmose består af 9 selvstændige boligafdelinger og
er et af landets største almene boligområder. Tre afdelinger mod syd består af fireetagers blokhuse. Tre afdelinger ud til Vollsmose Allé består af en blanding af
høje huse, blokhuse og rækkehuse. Derudover er der
tre afdelinger med tæt-lav rækkehusbebyggelse. Der
bor over 9.000 mennesker i området.

Målt i forhold til grænsen for det enkelte ghettokriterie er der 53 for mange dømte og 684 for mange
uden for arbejdsmarkedet i Vollsmose. Ændrede disse i
alt 736 mennesker ud af Vollsmoses godt 9.000 beboere status til hhv. ikke-dømte og værende i beskæftigelse, så ville området ikke længere være defineret
som en ”ghetto”.

Foruden de 9 boligafdelinger findes der i området et
butikscenter, daginstitutioner og to folkeskoler samt
en nedlagt folkeskole, der anvendes til ungdomsskolens aktiviteter og hertil hørende rideskole i ungdomsskoleregi. I øvrigt findes i området en folkekirke, bibliotek og kultur- og sundhedshus, et gymnasium, en
fodboldklub med egne baner samt nærpolitistation.
Området rummer store grønne rekreative arealer, som
dog ligger relativt langt fra bebyggelserne. Området
har mange store kvaliteter, men det er planlagt som
en lukket firkant, hvor andre end beboerne sjældent
kommer ind. Bydelen er blev isoleret fra omgivelserne.

Set i det perspektiv bør det være en overkommelig
opgave, men det ændrer dog ikke ved, at området allerede har været 4 gange på ghettolisten, og nu er
kravet ifølge parallelsamfundspakken, at 2.163 familieboliger skal afvikles inden 2030.

FYSISKE HELHEDSPLANER
I perioden frem til 2023 er der planer om omfattende
fysiske helhedsplaner for flere af boligafdelingerne i
Vollsmose. Helhedsplanerne omfatter ca. 1.500 boliger. De fysiske helhedsplaners udformning kommer til
at indgå i arbejdet med en udviklingsplan for bydelen.
Konkret er der en fysisk helhedsplan i gang for FAB's
afdeling Fyrreparken, som består af 504 boliger og reduceres til 478 boliger.

PLACERING PÅ GHETTOLISTEN
Vollsmose har været på ghettolisten siden 2010 og har
i mange af årene slået ud på samtlige kriterier. Senest

Herudover er der i samarbejde med Odense Kommune
igangsat en infrastrukturplan med bidrag på 220 mio. kr.

Stamdata
Kommune
Boligselskaber

Opført
Senest renoveret

Odense Kommune
CIVICA: 6 afdelinger
FAB-Fyns Almennyttige
Boligselskab: 3 afdelinger
1967, 1974, 1981
1998-2006

Beboersammensætning 2017
i forhold til ghettokriterierne
 Rød markering angiver, at ghettokriterie er opfyldt.
(Ændringsmål markeret i parantes)
Kriterie 1

Antal boliger

3.605

Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)

Beboere i alt

9.143

Kriterie 2

Dømte/kriminalitet (>2,2 pct.)

Boligtyper
Familieboliger

3.605

Kriterie 3

Ældreboliger

0

Kun grundskoleudd. (>50/60 pct.)

Ungdomsboliger

0

Kriterie 4

Institutioner

3

Gns. indkomst (<55 pct.)

Erhverv, fælleslokaler mv.

9

Kriterie 5

Kommunalt (andet)

2

Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)
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2.877 pers. / 52,5 %
(684 personer)
192 pers./ 3,1 %
(53 personer)
2.466 pers. / 77,7 %
(562 personer)

56,8 %
6.329 pers. / 68,9 %
(1.737 personer)

fra Landsbyggefonden og 80 mio. kr. fra Odense
Kommune, som skal skabe bedre forbindelser til og fra
og gennem Vollsmose.
Målene med både infrastrukturplanen og de kommende fysiske helhedsplaner er overordnet set:
• a t åbne Vollsmose og skabe en bedre sammenhæng
med den omgivende by med nye infrastrukturer og
byrum.
• a t forbedre og fremtidssikre boligerne i boligafdelingerne, så de bliver attraktive steder at bo.
•M
 odernisering, renovering og ændring af boligtyperne, eventuelt med reduceringer, nyopførelser, nye
opdelinger, sammenlægninger og ommærkes, fx fra
familiebolig til ungdoms- eller seniorbolig.
• Investeringer i tilgængelighedsboliger, herunder
installation af elevatorer.
Senest er der i Odense Kommunes Byråd vedtaget et
forlig om, at byrådet står sammen om at lave en udviklingsplan for Vollsmose, som er kaldet ”Den sidste
Vollsmoseplan”, hvilket skal angive, at udfordringer i
området skal løses grundigt med varige forbedringer
til følge. Elementerne i planen er:
•D
 er skal i løbet af 12 måneder sammen med boligorganisationerne og markedet udvikles en samlet
genhusningsplan for beboere, som efter planen skal
flyttes fra området.
•D
 er skal hurtigst muligt etableres systematisk dialog
med markedet om, hvordan de fysiske rammer skal
udvikles, for at tiltrække private investorer til området. Udgangspunktet for denne dialog er, at der skal
nedrives eller ommærkes 1.000 almene familieboliger, der skal tilføres minimum 1.600 private ejer- el-

ler lejeboliger og udvikles et større areal af nye arbejdspladser/erhverv.
•A
 ndelen af ledige skal om 10 år være som i resten
af Odense. Det betyder, at Vollsmose skal flytte sig
markant hurtigere end resten af byen, da området i
dag har en højere ledighed og markant flere i den
arbejdsdygtige alder, der ikke står til rådighed for
arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen i Vollsmose skal derfor virke bedre og hurtigere end hidtil.
•A
 ndelen af beboere, der ikke kan dansk, skal markant ned. Det skal både ske, i takt med at beboersammensætningen ændres, og ved, at de nuværende beboere lærer et alderssvarende dansk.
•D
 er skal i løbet af seks måneder udarbejdes en samlet plan for børnelivet i Vollsmose. Planen skal blandt
andet indeholde de yngste børns sprogfærdigheder
og sundhed.
•B
 ørn i Vollsmose skal kunne tale et alderssvarende
dansk.
•O
 mrådets folkeskoleelever skal inden 2025 op på niveau med elever i kommunens øvrige skoler. Det betyder, at skolerne i området skal kunne løfte eleverne hurtigere end resten af skolerne i kommunen, da
udgangspunktet i Vollsmose er under gennemsnit.
•A
 ndelen af elever i muslimske friskoler skal sænkes
markant.
•B
 eboerne i Vollsmose skal have den samme deltagelsesfrekvens i fritids- og kulturlivet som i resten af
byen.
•D
 er skal udarbejdes en samlet og bydækkende strategi til bekæmpelse af negativ social kontrol.
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I de kommende måneder vil Odense Kommune drøfte
indholdet af planen nærmere, og et centralt emne til
drøftelse er genhusningen af beboere, som skal flytte
fra området. Planen opererer med en reduktion på
1.000 almene familieboliger, og det giver selvsagt en
markant udfordring med genhusning.
Herudover markerer ”Den sidste Vollsmoseplan”, at
kommunen planlægger en ekstraordinær stor indsats
for at styrke beskæftigelsesindsatsen, daginstitutionerne og folkeskolen.

I helhedsplanen indgår en lang række indsatser, og
her skal nævnes fritidsjob for unge, hvor de lærer om
jobsøgning, kommer på virksomhedsbesøg m.v. For de
unge, der forlader folkeskolen, er der mentorer, som
kan støtte de mest udsatte i at komme ind på en ungdomsuddannelse. Herudover er der erhvervsmentorer,
der hjælper med at fastholde de unge mellem 15 og
30 år i deres erhvervsuddannelse og job. Herudover
samarbejder helhedsplanen med kommunen om job
rådgivning for de voksne i Vollsmose.
Der arbejdes med økonomisk rådgivning, både
målrettet voksne for at forebygge udsættelse af deres
lejlighed på grund af manglende huslejebetaling og
målrettet unge, så de lærer at styre deres økonomi.
Herudover arbejder helhedsplanen med familierådgivning og forældreansvar, og her er indsatser målrettet
småbørnsfamilierne og familier med større skolesøgende børn.
Generelt arbejder helhedsplanen med styrkelse af civilsamfundet ved at fremme foreningsarbejdet, herunder deltagelse i idrætsforeninger og engagement i frivilligt arbejde.

BOLIGSOCIALE TILTAG
De overordnede målsætninger for den boligsociale
helhedsplan i Vollsmose er:
• Højere uddannelsesniveau

BYUDVIKLING

• Flere i arbejde

Som beskrevet iværksætter Odense Kommune og boligorganisationerne Civica og FAB med afsæt i byrådsforliget at skabe ”Den sidste Vollsmose-plan” som en
fælles udviklingsplan for området. Udviklingsplanen får

• Større tryghed
• Styrket civilsamfund

Vollsmose (på ghettolisten siden 2010)
Kriterier, der overstiger grænseværdien, er markeret med rødt

Ghettolistens grænseværdi

2/3 kriterier

(NB: Kriterie 2+3 ændret i 2017)

Årstal

2010

2014

2015

2016

Kriterie 1:
Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)

54,4 %

53,5 %

53,7 %

54,3 %

54,0 %

51,9 %

51,2 %

52,5 %

3,7 %

3,6 %

3,8 %

3,7 %

3,2 %

3,0 %

3,2 %

3,1 %

Kriterie 3:
Kun grundskoleudd. (>50 /60 pct.)

57,2 %

57,5 %

58,0 %

57,8 %

77,7 %

Kriterie 4:
Gns. indkomst (<55 pct.)

53,5 %

54,4 %

53,4 %

57,1 %

56,8 %

66,8 %

67,1 %

67,4 %

68,0 %

68,9 %

Kriterie 2:
Dømte/kriminalitet (>2,7 /2,2 pct.)

Kriterie 5:
Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)

67,7 %

2011*

67,7 %

2012

2/4 kriterier
+ kriterie 5

3/5 kriterier

67,5 %

2013*

2017*

* Note: Tal for 2011 er opgjort pr. oktober 2011. Tal for 2013 er opgjort pr. februar 2014.
Bemærk, at tal for 2017 bygger på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets reberegnede tal af 1. juli 2018. Beregningerne er markant anderledes, da grænseværdierne for kriterie 2 og 3 foreslås ændret. For kriterie 2 er grænseværdien nu 2,2 % (tallet gøres endvidere dynamisk ift. udviklingen på landsplan). For
kriterie 3 gælder det, at grænseværdien ændres til 60 %. Samtidig er opgørelsen ændret, så uddannelse fra hjemland ikke medregnes – hvilket kan være
grunden til store forskelle fra 2016 til 2017.
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forventeligt stor indflydelse for byudviklingen inden for
området og omkring området, både hvad angår infrastruktur, boligrenoveringer, investeringer og nybyg af
boliger og erhverv.
En af de centrale udfordringer vil være genhusning.
Ved gennemførelse af helhedsplaner uden reduktion
af boligantallet frembyder genhusningen ofte ganske
store udfordringer, når mange familier midlertidigt skal
flytte ud af deres bolig, mens den renoveres over en
længere tidsperiode. Denne udfordring bliver selvsagt
markant større, når der herudover arbejdes med en reduktion i boligantallet.
Odense Kommune og boligorganisationerne indgår en
genhusningsaftale med hinanden for blandt andet at
sikre, at de områder, som modtager fraflyttede beboere, ikke risikerer at udvikle sig til ”ghettoer” og senere
måske ”hårde ghettoer”. Herudover er der et spørgsmål om huslejen, hvor fraflyttede familier vil få højere
husleje og eller mindre lejemål ved at flytte fra Vollsmose til en anden almen boligafdeling eller en nybygget almen bolig.

OPSUMMERING
• Fysiske helhedsplaner, den igangsatte infrastruktur understøttet af den kommende udviklingsplan medfører store ændringer i Vollsmose i de
kommende år. Med til den samlede plan hører
en reduktion af 1.000 familieboliger, opførsel af
mindst 1.600 private boliger samt et større areal
erhverv.
•D
 e største udfordringer for disse planer er ikke
finansieringen, men derimod udfordringerne ved
genhusning og forudsætninger om private investorers appetit på at investere og bygge i boligområdet.
• Det må derfor anbefales, at processen med omdannelse af Vollsmose planlægges meget grundigt i samarbejde mellem kommunen og de to
boligorganisationer med boliger i området, så der
tages et fælles ansvar for udviklingen med blik på
hele kommunen, så der ikke opstår ”ghettoer”
andre steder.

Med en reduktion af antallet af familieboliger med
1.000, vil andelen af familieboliger i Vollsmose blive
72 procent. For at nå parallelsamfundspakkens mål om
40 procent kræves yderligere byggeri af 1.600 private
boliger samt etablering af et større erhvervsareal. Parterne ser ind i at arbejde med alle tre greb.
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Stengårdsvej, Esbjerg
INTRODUKTION

PLACERING PÅ GHETTOLISTEN

Stengårdsvej består af 24 etageejendomme samt et
højhus. I 1980 blev der bygget 206 rækkehusboliger.
Området består af fire afdelinger med i alt 785 almene familieboliger. En andel af boligerne har forbedret
tilgængelighed med elevatorbetjening og hertil kommer rækkehusene med let adgang. Der er ingen ældreboliger i afdelingen, men der opføres i øjeblikket
83 tilgængelighedsboliger.

Stengårdsvej har været på ghettolisten siden 2010.
Den aktuelle placering på listen skyldes, at der er 82
for mange personer uden for arbejdsmarkedet, og 5
for mange dømte. Altså 87 personer ud af de 1.719
personer, der bor i området.
Generelt er beskæftigelsesmulighederne gode i Esbjerg, både for lavt- og højtuddannede, og der vurderes at være potentiale for at få flere personer i beskæftigelse. Det skal også understreges, at kriteriet for
beskæftigelse i ghettolistens opgørelse hviler på 2015tal, og det må forventes, at flere, som følge af opsvinget, allerede er kommet i beskæftigelse siden 2015.

I området er der nyopført børnehave og vuggestue
samt et fælleshus, der er innovativt, både i arkitektur
og sammentænkningen af funktioner. Ud over fælleslokaler og en stor børneinstitution så er der lokaler til
boligorganisationens personale, det boligsociale arbejde og en afdeling af det lokale politi. På den måde bliver huset, ved navn Krydset, et centralt udviklingsrum
for området, hvor beboerne naturligt søger hen med
udfordringer og for at få råd og vejledning i almindelighed.

FYSISKE HELHEDSPLANER
I forbindelse med den igangværende helhedsplan bliver der gennemført en lang række tiltag, og her skal
nævnes:
• Nye gårdrum og udearealer

Geografisk er området særdeles godt og centralt placeret, blandt andet med kort afstand til mange uddannelsesinstitutioner, og det ligger samtidig i et naturskønt område.

• I tre afdelinger etableres der 83 totalrenoverede tilgængelige boliger med elevatorbetjening
• Nyt bydelshus i samarbejde med Esbjerg Kommune
Som en del af helhedsplanen er der opført et nyt bydelshus i samarbejde med Esbjerg Kommune. Bydelshuset indeholder ungdomsklub, café, børneinstitution, lokalpolitiet, medarbejderne i boligorganisationens drift

Stamdata
Kommune
Boligselskaber

Esbjerg Kommune
Boligforeningen
Ungdomsbo

Beboersammensætning 2017
i forhold til ghettokriterierne
 Rød markering angiver, at ghettokriterie er opfyldt.
(Ændringsmål markeret i parantes)
Kriterie 1

Opført
Senest renoveret

1967-71 samt 1980
2016-2019

Antal boliger

785

Beboere i alt

1.719

Boligtyper
Familieboliger

Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)
Kriterie 2

Dømte/kriminalitet (>2,2 pct.)
Kriterie 3

Kun grundskoleudd. (>50/60 pct.)

785

Kriterie 4

Ældreboliger

0

Ungdomsboliger

0

Kriterie 5

Erhverv, Institutioner mv.

1

Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)
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Gns. indkomst (<55 pct.)

494 pers. / 48,0 %
(82 personer)
33 pers. / 2,6 %
(5 personer)
493 pers. / 80,8 %
(127 personer)

58,0 %
1.166 pers. / 67,8 %
(307 personer)

m.m. Bydelshuset ”Krydset” fungerer som en del af
samlings- og aktivitetssted for hele Stengårdskvarteret.
Udearealerne er forbedret med infrastruktur og stier
m.v. så der skabes sammenhænge med omkringliggende stisystemer og rekreative områder. Der etableres tryghedsskabende belysning, nye byrum med
pladsdannelse, opholds- og legemuligheder, multibaner, nyttehaver og udendørs fitness m.v. Infrastrukturprojektet sker i samarbejde med kommunen.
Ud over helhedsplanen er der udarbejdet en plan ”By i
balance” i samarbejde med Realdania, og her er der
planer om blandt andet nybyggeri.

BOLIGSOCIALE TILTAG
Der er en samlet boligsocial helhedsplan for 14 boligafdelinger i Esbjerg. Der er mange forskellige aktiviteter i helhedsplanen, og her skal fremdrages nogle.

Fritidsjob og uddannelsesvejledning til unge imellem
13 og 18 år. Dette følges op af job- og uddannelsesvejledning for de over 18-årige. Sigtet med indsatsen
er, at unge fra hjem, hvor der også kan være udfordringer med forældrenes ressourcer, får et godt udskolingsforløb og støtte til den videre vej i uddannelsessystemet. Der er også forældrekurser, som skal sikre godt samarbejde med dagtilbud, skole og andre relevante parter.
Der er etableret brobygning til fritids- og idrætsforeningerne, så børnene og de unge bliver en del af foreningslivet – og det er en særlig satsning, at børn og voksne i
langt højere grad skal engagere sig i frivilligt arbejde.
Målrettet de voksne arbejdes der med konceptet ”lærat-tackle”. Det er et velgennemprøvet koncept, udarbejdet af Standford University, som med baggrund i
evidensbaserede metoder styrker voksne i at håndtere
psykiske og fysiske udfordringer. Der er etableret beskæftigelsesforløb, der skal bringe voksne med forskellige udfordringer ind på arbejdsmarkedet.
Som en del af helhedsplanen er der også, for at forebygge udsættelse, økonomisk vejledning. I et samarbejde med professionshøjskolen UC-Syd er der etableret social og juridisk vejledning, som sikrer kontakt til
kommunen og i et samarbejde med Røde Kors er der
etableret mentornetværk og kontaktfamilier.
Disse og flere øvrige indsatser i samarbejde med kommunen og frivillige organisationer medvirker til den
positive udvikling på Stengårdsvej.

BYUDVIKLING
Der er en pæn økonomisk vækst i Esbjerg og behov
for alle typer af arbejdskraft, også grupper med lav
uddannelse. Geografisk er Stengårdsvej centralt placeret i forhold til adgangen til resten af byen, og andre
bykvarterer domineret af ejerboliger ligger tæt ved.
Byplanen for Esbjerg er i sin tid udviklet med en grøn
randzone, og her er Stengårdsvej placeret nær en lang
række relevante uddannelsesinstitutioner.
Trods den gode placering vurderes der ikke at være
noget kommercielt udviklingspotentiale i Stengårdsvej,
hverken ved salg af byggeretter som led i en fortætning på friarealerne eller ved salg af blokke. I nedenstående forslag til udvikling af området indgår dog en
plan om et begrænset antal private boliger.
Hvis Stengårdsvej skal leve op til parallelsamfundspakkens krav om, at andelen af familieboliger skal reduceres til 40 procent, så må hovedgrebet være ommærkning af boliger, og der er gode muligheder for at skabe en mere varieret beboersammensætning ved etabJYLLAND
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nærmeste nabo til landsdelens største uddannelsesområde – UC Syd samt Esbjerg Gymnasium, og at der
i 2020 er planlagt byggeri af SDU's nye faciliteter i området.

lering af studie- og ældreboliger. Helt konkret kunne
der tænkes i følgende tiltag:
• Ommærkning af 83 tilgængelige boliger til ældreboliger.
• Ommærkning af 72 et-værelsesboliger til studieboliger.

OPSUMMERING

• Etablering af 200 nye studieboliger ved infill-byggeri
i afdelingerne.
• Etablering af 100 nye ældreboliger på den kommunale nabogrund.

•D
 er gennemføres i øjeblikket en stor fysisk helhedsplan for området, og i den forbindelse er
der etableret et bydelshus, der er centrum for en
lang række af boligorganisationens og kommunens aktiviteter.
•U
 d af områdets flere end 1.700 beboere, er det
under 90 mennesker, der er afgørende for, at
området fortsat er på ghettolisten.

• Etablering af 200 private boliger ved frasalg af jord.
• Etablering af 4.500 m² kommunale funktioner svarende til 60 boliger, idet 75 m2 svarer til en bolig.

•D
 et ændrer dog ikke ved, at området har været
4 gange i træk på listen, og derfor skal andelen
af familieboliger reduceres til 40 procent ifølge
forslaget om parallelsamfund.

• Nedrivning af 75 et-værelses boliger i eksisterende
afdeling.
• Medregning af 38 ”boliger” (1/75) ifm. eks. institutioner.
• Medregning af 170 eksisterende studieboliger i to
naboafdelinger, der ifm. den fysiske helhedsplan integreres i området.
Hvis alle tiltag gennemføres, vil andelen af almene familieboliger være lidt over 40 procent. Ovenstående
forslag er fra en omfattende strategisk udviklingsplan,
der er udarbejdet som en del af Realdanias kampagne
”By i balance”. Den tager afsæt i, at Stengårdsvej er

•M
 ed afsæt i det krav er skitseret en udviklingsplan, hvor etablering af flere tilgængelige ældreboliger og ungdomsboliger er hovedgrebene
sammen med nedrivning og etablering af kommunale funktioner. Med en nytænkning af afgrænsningen af området, hvor også ungdomsboligerne i en naboafdeling indgår, kan kravet
om de 40 procent nås.

Stengårdsvej (på ghettolisten siden 2010)
Kriterier, der overstiger grænseværdien, er markeret med rødt

Ghettolistens grænseværdi

2/3 kriterier

(NB: Kriterie 2+3 ændret i 2017)

Årstal

2010

2014

2015

2016

Kriterie 1:
Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)

46,7 %

45,7 %

45,4 %

46,2 %

46,9 %

46,7 %

47,7 %

48,0 %

2,7 %

3,0 %

3,3 %

3,1 %

2,5 %

2,6 %

2,7 %

2,6 %

Kriterie 3:
Kun grundskoleudd. (>50 /60 pct.)

59,4 %

60,4 %

61,5 %

61,5 %

80,8 %

Kriterie 4:
Gns. indkomst (<55 pct.)

55,6 %

57,4 %

56,2 %

59,8 %

58,0 %

63,7 %

63,8 %

63,9 %

65,4 %

67,8 %

Kriterie 2:
Dømte/kriminalitet (>2,7 /2,2 pct.)

Kriterie 5:
Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)

62,3 %

2011*

63,1 %

2012

2/4 kriterier
+ kriterie 5

3/5 kriterier

62,6 %

2013*

2017*

* Note: Tal for 2011 er opgjort pr. oktober 2011. Tal for 2013 er opgjort pr. februar 2014.
Bemærk, at tal for 2017 bygger på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets reberegnede tal af 1. juli 2018. Beregningerne er markant anderledes, da grænseværdierne for kriterie 2 og 3 foreslås ændret. For kriterie 2 er grænseværdien nu 2,2 % (tallet gøres endvidere dynamisk ift. udviklingen på landsplan). For
kriterie 3 gælder det, at grænseværdien ændres til 60 %. Samtidig er opgørelsen ændret, så uddannelse fra hjemland ikke medregnes – hvilket kan være
grunden til store forskelle fra 2016 til 2017.
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Korskærparken, Fredericia
INTRODUKTION

Hvis yderligere 48 personer af Korskærparkens over
1.700 beboere kommer i arbejde, er området ikke
længere på ghettolisten.

Korskærparken består af fem afdelinger, som i alt består af 914 boliger. Området består af etagebyggeri
med 3-4 etager, og der er renoveret i perioden 20122018. Afdelingen fremstår med en flot arkitektur, nye
tagboliger, nye indbydende udearealer med mange faciliteter samt et fælleshus med en flot arkitektur, indeholdende fælles spisefaciliteter og lokaler til fritidsaktiviteter. Et hus, som mange af områdets beboere
benytter sig af, både som bruger og frivillig.

Udviklingen de seneste år viser, at en større andel af
beboerne er kommet i arbejde, og andelen af dømte
er faldet. Det vurderes som meget realistisk, at Korskærparken kommer af ghettolisten inden for et par år.

FYSISKE HELHEDSPLANER
Der er tidligere gennemført ustøttede renoveringer af
afdelingerne. Arbejdet inkluderede tagrenovering samt
renovering af altaninddækninger og -brystninger. Fra
2012-2018 er der gennemført en omfattende helhedsplan for området, som i dag får Korskærparken til at
fremstå som et meget attraktivt boligområde.

Mange familieboliger i området har fået forbedret tilgængeligheden og er på den baggrund blevet meget
attraktive boliger for blandt andre seniorer, der er flyttet til fra private boliger. Tilgængelighedsboligerne er
dermed med til at skabe en mere varieret beboersammensætning ved at tiltrække ressourcestærke nye beboere. Området indeholder desuden kommunal daginstitution og erhvervsarealer.

Elementer i denne renovering var:
•D
 ræning pga. problemer med vandindtrængen i
kældrene.

PLACERING PÅ GHETTOLISTEN
Korskærparken har været på ghettolisten siden 2010.
Den aktuelle placering på listen skyldes, at der er for
mange uden for arbejdsmarkedet, og at for få har en
uddannelse efter folkeskolen.

• F acader er blevet renoveret pga. betonskader, og de
fremstår nu i holdbare og gode materialer.
•B
 adeværelser er renoveret, fordi de havde problemer
med utætheder og uegnet vægbeklædning.
• Der er monteret nye køkkener i samtlige lejemål.
•V
 entilationskanaler var utætte, og en del af disse
blev derfor udskiftet.

Stamdata
Kommune
Boligselskaber

Opført
Senest renoveret

Fredericia Kommune
Boligkontoret Fredericia:
3 afdelinger
Boli.nu: 2 afdelinger3
1970/71
2012-2018

Antal boliger

896

Beboere i alt

1.913

 Rød markering angiver, at ghettokriterie er opfyldt.
(Ændringsmål markeret i parantes)
Kriterie 1

Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)
Kriterie 2

Dømte/kriminalitet (>2,2 pct.)
Kriterie 3

Kun grundskoleudd. (>50/60 pct.)

Boligtyper
Familieboliger

Beboersammensætning 2017
i forhold til ghettokriterierne

896

Kriterie 4

Ældreboliger

0

Gns. indkomst (<55 pct.)

Ungdomsboliger

0

Kriterie 5

Fælleshus

1

Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)
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406 pers. / 45,4 %
(48 personer)

1,9 %
407 pers. / 70,3 %
(60 personer)

62,6 %
897 pers. / 52,2%
(38 personer)

I forbindelse med renovering er en fjerdedel af lejlighederne opdateret til tilgængelighedsboliger med nye
elevatorer, så de er egnet for ældre. Boligerne har
gennemlyst køkken/spisestue og niveaufri adgang til
udearealerne.
Friarealer og indgangspartier er forbedret. Der er ydet
støtte til ombygning af et medborgerhus, som blev taget i brug i 2012. Huset er overtaget fra kommunen
og ombygget under første etape af helhedsplanen.
Medborgerhus Korskær er centralt for en række aktiviteter i områder, og det illustrerer, hvordan man i afdelingen har ønsket at sammentænke renoveringen med
boligsociale indsatser.
Efter fremtidssikringen af tilgængelighedsboligerne er afdelingen blevet attraktiv og efterspurgt af seniorer. Over
en tredjedel af de nye beboere til tilgængelighedsboligerne er seniorer, der flytter fra boliger, som de ofte ikke
længere magter. Denne beboergruppe er et af eksemplerne på, at afdelingen med en markant fremtidssikring
har haft held til at tiltrække en gruppe nye beboere.
Midt i bebyggelsen er opført et nyt markant fælleshus,
hvor der blandt andet er en café. Her kommer hver
dag mange af de ældre for at spise sammen, og det
er også muligt at købe frisklavet mad til at tage med
hjem i sin bolig.
Renoveringen af Korskærparken er støttet af Landsbyggefonden med en ramme på 570 mio. kr.

BOLIGSOCIALE TILTAG
Mange af de boligsociale tiltag i Korskærparken er rettet
mod børnenes skolegang og videre forløb i ungdomsuddannelserne samt målrettet jobindsats over for de voksne.
Blandt de mange indsatser kan nævnes:
• Lektiehjælp og supplerende undervisning til børn og
unge.
• F orældreskole for at øge forældrenes mulighed for
at støtte op om børnenes skolegang.
•U
 ndervisning i udskolingen forlagt til ungdomsuddannelserne for at styrke de unges videre vej i uddannelsessystemet.
•H
 åndværkercamp for at styrke de unges og forældrenes indblik i mulighederne i de håndværksmæssige uddannelser.
•U
 ddannelsesbazar m.v. for at vise de unge og forældrene mulighederne i uddannelsessystemet.
•M
 ålrettede uddannelsesforløb for unge og voksne,
hvor der fx tilbydes konkrete praktik- og jobforløb
for ledige, så de gøres klar til konkrete virksomheders behov.
•B
 yhøjskolen arrangeret i samarbejde med biblioteket
for at styrke oplysningen med særligt fokus på de
svageste familier, herunder familier med familiemedlemmer med sindslidelser.

dannelse og beskæftigelse.
Området er inde i en positiv udvikling, og inden for et til to
år må det vurderes at være ude af ghettolisten. Konkret skal
der 48 mennesker i arbejde for at få området ud af listen, og
her skal erindres, at ghettolistens tal for beskæftigelse bygger
på situationen i 2015. Ved brug af aktuelle tal er det meget
sandsynligt, at området allerede er ude.
Det forekommer ikke klart, om området kan omfattes af
dispensationsbetingelserne, men betingelsen om, at mere
end 12 procent af kommunens almene boliger er i en ghetto,
er opfyldt.
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Herudover er der fritidsbutikken, der introducerer børnene og de unge i det etablerede foreningsliv og
idrætsklubber. Der er fritidsklub for de unge med læringstilbud og mange andre aktiviteter i tæt samarbejde med kommunen for at sikre, at de unge får fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, og
sikre, at de ældre ledige også kommer i gang.

BYUDVIKLING
Boligområdet ligger centralt tæt på skole og daginstitutioner i et grønt område og fremstår attraktivt og
velfungerende. Det er også baggrunden for, at mange
seniorer nu søger en bolig i Korskærparken. Generelt
er der en stigning i antallet af tilflyttere til Fredericia,
der i 2017 var den by i Trekantområdet, der havde den
højeste vækstrate.

En central del af renoveringen og fornyelsen af Korskærparken består også i omhyggelig planlægning af
udeområderne, så de indgår som en attraktiv og anvendt del af bebyggelsen. På den baggrund forekommer det ikke oplagt at opføre yderligere boliger i området. Vurderinger af det kommercielle potentiale i
området viser også, at der hverken på kortere eller lidt
længere sigt vurderes at være potentiale for infill-byggeri.
Overvejelser om nedrivning af boliger forekommer
ikke oplagt. Der er stor efterspørgsel efter boligerne,
og de mange tilgængelige boliger dækker et behov
for den ældre del af befolkningen i Fredericia. Statistik
viser, at der blandt de ældre er 85 procent af dansk
oprindelse, så seniorerne er også på den måde med til
at sikre en etnisk blandet beboersammensætning.

Korskærparken har med den gennemførte fremtidssikring af familieboligerne således haft held med at tiltrække nye, ressourcestærke ældre til området, og der
er generelt venteliste for at komme til at bo i Korskærparken. Det vurderes imidlertid ikke, at der er yderligere efterspørgsel efter ældre- og ungdomsboliger, da
der synes at være ramt en balance i forhold til efterspørgslen.

Korskærparken (på ghettolisten siden 2010)
Kriterier, der overstiger grænseværdien, er markeret med rødt

Ghettolistens grænseværdi

2/3 kriterier

(NB: Kriterie 2+3 ændret i 2017)

Årstal

2010

2014

2015

2016

Kriterie 1:
Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)

43,4 %

44,3 %

45,8 %

49,4 %

48,4 %

43,8 %

42,8 %

45,4 %

3,1 %

2,9 %

2,8 %

2,9 %

3,4 %

2,7 %

1,8 %

1,9 %

Kriterie 3:
Kun grundskoleudd. (>50 /60 pct.)

51,0 %

51,2 %

54,4 %

55,7 %

70,3 %

Kriterie 4:
Gns. indkomst (<55 pct.)

61,4 %

62,6 %

62,4 %

65,6 %

62,6 %

46,6 %

49,1 %

49,6 %

52,4 %

52,2 %

Kriterie 2:
Dømte/kriminalitet (>2,7 /2,2 pct.)

Kriterie 5:
Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)

38,3%

2011*

40,2 %

2012

2/4 kriterier
+ kriterie 5

3/5 kriterier

44,0 %

2013*

2017*

* Note: Tal for 2011 er opgjort pr. oktober 2011. Tal for 2013 er opgjort pr. februar 2014.
Bemærk, at tal for 2017 bygger på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets reberegnede tal af 1. juli 2018. Beregningerne er markant anderledes, da grænseværdierne for kriterie 2 og 3 foreslås ændret. For kriterie 2 er grænseværdien nu 2,2 % (tallet gøres endvidere dynamisk ift. udviklingen på landsplan). For
kriterie 3 gælder det, at grænseværdien ændres til 60 %. Samtidig er opgørelsen ændret, så uddannelse fra hjemland ikke medregnes – hvilket kan være
grunden til store forskelle fra 2016 til 2017.
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OPSUMMERING
• Korskærsparken er et godt eksempel på en
meget vellykket renovering, der har gjort et stort
boligområde attraktivt for bredere befolkningsgrupper, hvor især de mange boliger med tilgængelighed er søgt af seniorer.
• De boligsociale indsatser sammen med kommunen vurderes som særdeles værdifulde, i forhold
til at de unge mennesker med svag familiebaggrund klarer sig godt i skolen og kommer videre
i en ungdomsuddannelse og beskæftigelse.
•O
 mrådet er inde i en positiv udvikling, og inden
for et til to år må det vurderes at være ude af
ghettolisten. Konkret skal der 48 mennesker i
arbejde for at få området ud af listen, og her
skal erindres, at ghettolistens tal for beskæftigelse bygger på situationen i 2015. Ved brug af aktuelle tal er det meget sandsynligt, at området
allerede er ude.
•O
 mrådet kan formentlig omfattes af dispensa
tionsbetingelserne, således at afviklingskravet
kan lempes.
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Sundparken, Horsens
INTRODUKTION

PLACERING PÅ GHETTOLISTEN

Afdelingen består af 1-værelses til 5-værelses familieboliger, heraf 509 boliger i etagebyggeri og 68 boliger
i tæt-lav byggeri. Der er syv private erhvervslejemål.
Sundparken lejer ikke lokaler ud til institutioner, men
der ligger en kommunalt ejet vuggestue og børnehave
midt i området samt en kommunal folkeskole i nær tilknytning til området. Der har ikke været nybyggeri eller ændring i antallet af familieboliger siden 2010, ligesom der ikke er afhændet arealer til anden brug siden
2010.

Sundparken har været på ghettolisten siden 2010. I
området bor der 1.482 mennesker, hvis 133 flere personer kommer i arbejde, så vil Sundparken ikke længere være på ghettolisten. Som tidligere nævnt hviler opgørelsen af beskæftigelsen i ghettolisten på tal helt tilbage fra 2015, så en stor del af de 133 personer er
formentlig allerede kommet i beskæftigelse opgjort ud
fra aktuelle tal.
Dette ændrer dog ikke på, at Sundparken i de officielle
opgørelser har været på ghettolisten 4 gange i træk,
og derfor skal andelen af almene familieboliger reduceres til 40 procent, svarende til 347 familieboliger.

Afdelingen har to fælleshuse, der blandt andet anvendes til boligsociale formål. Det oprindelige beboerhus
har to festlokaler, beboervaskeri, varmecentral m.m.
Fælleshusene benyttes både af beboere og besøgende
fra naboområder. Det er finansieret af afdelingens
driftsudgifter.

I forhold til tryghed og kriminalitet går det godt i afdelingen. Siden 2000 har de boligsociale indsatser
øget tryghed og trivslen i området, hærværk er minimeret, og kriminaliteten er faldet markant.

Desuden huser området Sundparkhallen på ca. 1.200
m², den er opført af to omgange i 2000 og 2010. Hallen drives i samarbejde med Andelsboligforeningen
Beringsgaard og Horsens Boligselskab, og den er delvist finansieret af huslejestigninger. Siden hallen blev
etableret, har der stort set ikke været hærværk i området.

FYSISKE HELHEDSPLANER
Den seneste fysiske helhedsplan blev afsluttet i 2000.
Her blev facaderne efterisoleret og skalmuret, og der
blev etableret rejste tage. Samlet set fremtræder bebyggelsen gedigen og i god byggeteknisk kvalitet og
med velfungerende udeområder. Der er ikke igangsat
eller planlagt en yderligere fysisk helhedsplan for området.

Stamdata
Kommune
Boligselskaber
Opført
Senest renoveret

Horsens Kommune
Andelsboligforeningen
Odinsgaard, Afd. 8
1968-1972
2000

Antal boliger

577

Beboere i alt

1.482

Boligtyper
Familieboliger

Beboersammensætning 2017
i forhold til ghettokriterierne
 Rød markering angiver, at ghettokriterie er opfyldt.
(Ændringsmål markeret i parantes)
Kriterie 1

Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)
Kriterie 2

Dømte/kriminalitet (>2,2 pct.)
Kriterie 3

577

Kun grundskoleudd. (>50/60 pct.)

Ældreboliger

0

Ungdomsboliger

0

Gns. indkomst (<55 pct.)

Fælleshus

2

Kriterie 5

Erhverv, institutioner

7

Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)
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Kriterie 4

494 pers. / 54,8 %
(133 personer)

1,8 %
471 pers. / 80,7 %
(121 personer)

56,8 %
1.023 pers. / 69,0 %
(282 personer)

Afdelingen er efter sidste udførte helhedsplan i god
stand, og der er ikke efterslæb eller udeståender. Der
er også venteliste til at komme til at bo i boligerne.

ler en indsats for at styrke forældresamarbejdet og
dermed forældreansvaret i forbindelse med skolegangen.

På længere sigt, i takt med at andelen af ældre borgere stiger i Horsens, forventes yderligere efterspørgsel
efter områdets boliger, og set i det perspektiv kan der
blive behov for yderligere investeringer i tilgængelighed støttet af Landsbyggefonden i form af øget elevatorbetjening og nyindretning af køkkener og baderum.

I samarbejde med Mind Your Own Business (MYOB) er
der for de 13-17-årige etableret et iværksætterprogram. Indsatsen ”Idræt med mening” skal blandt andet sikre god indgang i foreningslivet og idrætsklubberne.

BOLIGSOCIALE TILTAG
Der er en samlet boligsocial helhedsplan for 14 boligafdelinger i Horsens Kommune, og der er et tæt samarbejde mellem kommune og boligselskaberne for at
sikre en fortsat positiv udvikling i områderne med særligt fokus på børnene og de unge mennesker.
Blandt de mange indsatsområder kan nævnes lommepenge- og fritidsjob med mentorordning, der skal sikre, at de unge lærer arbejdsmarkedet at kende med
de krav til disciplin, evne til samarbejde og adfærds
normer, som det kræver. Erfaringen er, at dette også
smitter positivt af på skolegangen.
Der er etableret læringscafeer med ekstrahjælp til den
daglige skolegang. Der arbejdes med uddannelse af
såkaldte beboerjournalister, hvilket styrker børnene og
de unges evne til blandt andet skriftlig formidling.
Endvidere er der i samarbejde med de lokale folkesko-

Herudover er der også etableret økonomirådgivning,
så familier med en trængt økonomi hjælpes med bedre planlægning, så de faste udgifter, som blandt andet
huslejen, betales, og risikoen for udsættelser nedbringes.
Der er ikke aktuelt lavet tryghedsundersøgelser, også
ud fra den begrundelse, at der ikke opleves problemer
med trygheden i området. For 6 år siden blev der lavet
en undersøgelse, som viste, at over 90 procent i afdelingen følte sig trygge. Den klare vurdering er, at dette
tal ikke er faldet siden, tværtimod.

BYUDVIKLING
Horsens Kommune er en vækstkommune, og der bygges almene boliger. Horsens inkl. oplandsbyer rummer
ca. 7.000 almene boliger, hvilket er et væsentligt lavere antal end tilsvarende byer. Det vurderes, at Horsens
har et stort efterslæb af almene boliger.
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Det kommende krav i parallelsamfundspakken om, at
andelen af familieboliger i Sundparken skal reduceres
til 40 procent, kan kun realiseres gennem massive
nedrivninger af op mod 347 familieboliger.
Der vurderes ikke at være yderligere behov for ældreboliger, hverken på den korte eller mellemlange bane.
I forhold til ungdomsboliger vurderes det ikke som en
mulighed, da byens største uddannelsescenter (VIA)
flytter fra området og ind i Horsens midtby, og behovet for ungdomsboliger i området derfor vil være faldende.
Nye erhvervsarealer, herunder kommunale arbejdspladser, vurderes heller ikke som en realistisk mulighed. I Horsens Kommune har man valgt at sælge rådhuset og flytte de kommunale aktiviteter ud til VIA
University College i nærheden af boligafdelingen. Det
er ikke vurderingen, at kommunen mangler yderligere
plads.
Fortætning gennem salg af friarealerne i afdelingen eller som tagetager vurderes ikke som forretningsmæssigt bæredygtigt af private investorer, og det samme
gælder for salg af eksisterende bygninger.

Kommunen har i offentligheden signaleret, at de hurtigt ønsker en konkret plan for afvikling af de 347 familieboliger for at mindske usikkerheden for beboerne.
Imidlertid er både kommune og boligorganisation helt
enige om, at der er et stort uløst genhusningsproblem.
Det er reelt en umulig opgave for Andelsboligforeningen Odinsgaard alene at håndtere en genhusning.
Genhusningen kan ikke ske i naboafdelingen Sønderbro med 445 boliger, for området er på listen over udsatte boligområder.
Genhusningen skal så ske i andre boligforeningers boliger, men de er fuldt udlejet med lange ventelister, og
der bygges nye almene boliger i Horsens for at dække
behovet.
Herudover er der den udfordring, at der fra Sundparken kun er 20 flytninger ud af afdelingen hvert år, fordi familierne generelt er meget glade for at bo der.
Men i det tempo vil det tage over 15 år at tømme de
347 familieboliger, som skal nedrives. Derfor kan planen kun realiseres, hvis der kan arbejdes med tvangsflytninger.

På baggrund af disse analyser er det vurderingen, at
der skal nedrives 347 familieboliger for at leve op til
40-procentreglen.

Sundparken (på ghettolisten siden 2010)
Kriterier, der overstiger grænseværdien, er markeret med rødt

Ghettolistens grænseværdi

2/3 kriterier

(NB: Kriterie 2+3 ændret i 2017)

Årstal

2010

2014

2015

2016

Kriterie 1:
Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)

48,7 %

50,3 %

52,5 %

55,1 %

54,5 %

53,0 %

55,0 %

54,8 %

2,3 %

2,2 %

2,5 %

2,7 %

1,6 %

1,2 %

1,7 %

1,8 %

Kriterie 3:
Kun grundskoleudd. (>50 /60 pct.)

59,5 %

60,2 %

61,4 %

63,8 %

80,7 %

Kriterie 4:
Gns. indkomst (<55 pct.)

54,8 %

56,1 %

55,3 %

58,2 %

56,8 %

63,8 %

64,5 %

67,7 %

68,7 %

69,0 %

Kriterie 2:
Dømte/kriminalitet (>2,7 /2,2 pct.)

Kriterie 5:
Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)

61,3 %

2011*

62,2 %

2012

2/4 kriterier
+ kriterie 5

3/5 kriterier

63,0 %

2013*

2017*

* Note: Tal for 2011 er opgjort pr. oktober 2011. Tal for 2013 er opgjort pr. februar 2014.
Bemærk, at tal for 2017 bygger på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets reberegnede tal af 1. juli 2018. Beregningerne er markant anderledes, da grænseværdierne for kriterie 2 og 3 foreslås ændret. For kriterie 2 er grænseværdien nu 2,2 % (tallet gøres endvidere dynamisk ift. udviklingen på landsplan). For
kriterie 3 gælder det, at grænseværdien ændres til 60 %. Samtidig er opgørelsen ændret, så uddannelse fra hjemland ikke medregnes – hvilket kan være
grunden til store forskelle fra 2016 til 2017.
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OPSUMMERING
• Sundparken fremstår som en meget velfungerende boligafdeling med en lang venteliste og
kun få årlige fraflytninger.
•K
 ravet fra parallelsamfundspakken betyder, at
347 familieboliger skal nedrives, da der hverken
er realistiske muligheder for omdannelse eller
salg.
• F raflytningen er så langsom, at tømningen af de
347 boliger før nedrivning vil kræve tvangsflytninger.
•G
 enhusningen vil være en meget vanskelig opgave, da der generelt er stor efterspørgsel efter
almene boliger i Horsens med lange ventelister.
Muligheden for køb af parcelhuse til genhusning
er blevet nævnt i den lokale debat.
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Munkebo, Kolding
INTRODUKTION

Men det ændrer dog ikke ved, at Munkebo har været
på ghettolisten 4 gange i træk, og derfor skal andelen
af familieboliger reduceres til 40 procent. Det svarer
umiddelbart til, at antallet af familieboliger skal reduceres med 366 boliger.

Munkebo ligger i den nordlige del af Kolding. Afdelingen består af 610 boliger i etagebyggeri. Afdelingen
indeholder 8 erhvervslejemål, og der er både institu
tioner og skoler i nærheden. Når man færdes i Munkebo, opleves der ikke ”skel” mellem afdelingen og de
omkringliggende boligafdelinger, institutioner og erhverv. Adgangsvejen til de omkringliggende erhverv
og institutioner går naturligt gennem Munkebo, hvorfor de opleves som en del af området.

Det kan i øvrigt forventes, at Munkebo allerede fra
næste år vil være ude af ghettolisten, men det har
dog ingen betydning for parallelsamfundspakkens krav
om reduktion af andelen af familieboliger.

Afdelingen er senest renoveret i 2008-2012. Der er
ikke reduceret i antallet af familieboliger eller været
nybyggeri siden 2010.

FYSISKE HELHEDSPLANER
Den fysiske helhedsplan, der blev påbegyndt i 2008,
havde fokus på omfattende betonskader på facader,
gavle, altaner og synlige betonkonstruktioner. Der er
foretaget en efterisolering af gavle og facader samt
etablering af en ny skalmur. Indeklimaet i boligerne er
forbedret ved etablering af ventilation i alle lejligheder,
og dermed er udfordringerne med skimmel søgt afværget.

PLACERING PÅ GHETTOLISTEN
Munkebo kom på ghettolisten i 2012. Aktuelt skyldes
placeringen på ghettolisten, at der er 15 personer for
mange uden for arbejdsmarkedet. Det kan sammenholdes med, at der bor 1.441 beboere i Munkebo.
Opgørelsen på ghettolisten omkring beskæftigelse hviler på tal tilbage fra 2015, og det må forventes, at en
aktuel opgørelse vil vise, at langt flere personer i Munkebo er i beskæftigelse end opgjort på ghettolisten.
Det er således ikke usandsynligt, at Munkebo reelt er
uden for ghettolistens kriterier.

Der er sket forbedring af indgangsarealer, ny indretning af gårdrum samt ombygning af eksisterende fælleslokale. Endvidere er der etableret et kvarterhus,
som danner rammen om fællesskabet i og omkring afdelingen.
Ved renoveringen blev der tilført store kvaliteter til boligområdet, og det fremstår nu som et ganske attraktivt område, hvor der er venteliste til boligerne.

Beboersammensætning 2017
i forhold til ghettokriterierne

Stamdata
Kommune
Boligselskaber

Kolding Kommune
Lejerbo

Opført

1973

Senest renoveret

2010

Antal boliger

610

Beboere i alt

1.441

Boligtyper
Familieboliger

 Rød markering angiver, at ghettokriterie er opfyldt.
(Ændringsmål markeret i parantes)
Kriterie 1

Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)
Kriterie 2

Dømte/kriminalitet (>2,2 pct.)
Kriterie 3

610

Kun grundskoleudd. (>50/60 pct.)

Ældreboliger

0

Ungdomsboliger

0

Fælleshus

1

Kriterie 5

Erhverv/Institutioner

7

Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)
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Kriterie 4

Gns. indkomst (<55 pct.)

349 pers. / 41,9 %
(15 personer)

1,4 %
389 pers. / 71,8 %
(64 personer)

67,4 %
865 pers. / 59,1%
(145 personer)

BOLIGSOCIALE TILTAG
Den boligsociale helhedsplan dækker 17 almene boligområder i hele Kolding Kommune. Der har i Kolding
været tradition for et tæt samarbejde mellem boligforeningerne og kommunen om at løfte de boligsociale
udfordringer.
For de yngste børn er det målet, at tilknytningsgraden
til daginstitutionerne kommer på niveau med det øvrige Kolding, og at forældrene deltager aktivt i forældremøder m.v.
For de lidt ældre børn gennemføres adskillige boligsociale indsatser, herunder lommepenge og fritidsjob, der introducerer de større børn til arbejdsmarkedet med krav om at møde til tiden, passe pligter og
indgå i samarbejde med andre. Erfaringer viser, at netop lommepenge og fritidsjob også medvirker til at
styrke skolegangen. Det samme gør lektiecafeer, hvor
børnene og de unge kan få hjælp til skolen.
Deltagelse i foreningslivet er et andet prioriteret område, og her hjælpes børnene og de unge til aktiv deltagelse i fx idrætsforeninger.
For de lidt ældre er der uddannelsesmentorer og opkvalificerende kurser og samarbejde med jobcentret,
så de unge kommer videre i en ungdomsuddannelse
og en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, så de bliver
selvforsørgende.
Sammenfattende om indsatserne omkring børnene
kan siges, at de har til formål effektivt at bryde negativ social arv og sikre, at børnene gennem en god skolegang og ungdomsuddannelse får fast fodfæste på
arbejdsmarkedet.
Trygheden i boligområdet er øget markant i området i
perioden 2009-2013, hvor 91 procent af beboerne er

meget tryg eller tryg ved at bo i området i 2013. Trygheden vurderes til at være tilsvarende i dag.
Senest har der i forbindelse med den boligsociale helhedsplan ByLivKolding været gennemført en
tryghedsvandring i kvarteret i marts 2018. Det eneste
utryghedsskabende, som blev nævnt, var skoletrafikken gennem afdelingen til Munkevængets Skole – hvilket indikerer, at afdelingen, udover skoletrafikken, er
et ret trygt sted at færdes.

BYUDVIKLING
Parallelsamfundsudspillets krav om, at der maksimalt
må være 40 procent almene boliger i Munkebo, vurderes at være en markant udfordring.
Der vurderes ikke at være basis for at opføre private
boliger, hverken som infill-byggeri eller ved salg af eksisterende boliger. Der vurderes heller ikke at være interesse for at omdanne til erhverv i området, og der
ses heller ikke mulighed for at flytte kommunale funktioner til området.
Der er en del ældreboliger i området, og der er ikke
efterspørgsel efter flere. Med hensyn til ungdomsboliger har kommunen udlagt et større område i nærheden af uddannelsesinstitutionerne, og her er etableret
og pågår etablering af flere ungdomsboliger. På den
baggrund vurderes efterspørgslen efter ungdomsboliger at være dækket.
Den realistiske mulighed for at leve op til kravet i parallelsamfundspakken om 40 procent familieboliger er
således omfattende nedrivninger af 366 boliger.
Dette giver udfordringer. For det første er bygningerne
i Munkebo forholdsvis nyrenoverede. For det andet
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ventes der at være behov for flere og ikke færre almene boliger i Kolding, fordi der ventes en befolkningstilvækst frem mod 2030. Kommunen har således indkaldt til forslag vedr. nye almene boligbebyggelser.
Herudover vil der ved nedrivninger være et spørgsmål
om genhusning og pres på andre boligområder, der
kan udvikle sig negativt. Et andet område på den
”hårde ghettoliste” i Kolding er således Skovparken/
Skovvejen.

OPSUMMERING
• Kolding er et område i vækst, hvor der er brug
for flere og ikke færre boliger. Ud af Munkebos
over 1.400 beboere er det kun 15, der er udslagsgivende for, at området defineres som en
”ghetto”. Det kan ikke udelukkes, at området allerede er uden for ghettolisten næste år.
• Hvis Munkebo skal leve op til parallelsamfundspakkens 40-procentregel, så skal 366 familieboliger nedrives.
• I Kolding Kommune ligger en femtedel af de almene boliger i områder, der karakteriseres som
”ghettoer”. Derfor må der være udgangspunkt
for at give en dispensation, hvilket er meget påkrævet. Det synes ikke holdbart at fjerne 366 familieboliger i et vækstområde oven i købet baseret på forældede tal om, at 15 personer for
mange skulle være uden beskæftigelse.

Munkebo (på ghettolisten siden 2012)
Kriterier, der overstiger grænseværdien, er markeret med rødt

Ghettolistens grænseværdi

2/3 kriterier

(NB: Kriterie 2+3 ændret i 2017)

Årstal

2010

Kriterie 1:
Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)

2011*

2012

2/4 kriterier
+ kriterie 5

3/5 kriterier
2013*

2014

2015

2016

2017*

41,7 %

47,0 %

48,1 %

44,9 %

42,1 %

41,9 %

2,0 %

1,7 %

1,6 %

1,8 %

1,7 %

1,4 %

Kriterie 3:
Kun grundskoleudd. (>50 /60 pct.)

51,4 %

53,0 %

50,6 %

51,3 %

71,8 %

Kriterie 4:
Gns. indkomst (<55 pct.)

61,3 %

61,7 %

61,9 %

56,9 %

67,4 %

57,5 %

59,8, %

58,8 %

59,2 %

59,1 %

Kriterie 2:
Dømte/kriminalitet (>2,7 /2,2 pct.)

Kriterie 5:
Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)

57,7 %

* Note: Tal for 2011 er opgjort pr. oktober 2011. Tal for 2013 er opgjort pr. februar 2014.
Bemærk, at tal for 2017 bygger på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets reberegnede tal af 1. juli 2018. Beregningerne er markant anderledes, da grænseværdierne for kriterie 2 og 3 foreslås ændret. For kriterie 2 er grænseværdien nu 2,2 % (tallet gøres endvidere dynamisk ift. udviklingen på landsplan). For
kriterie 3 gælder det, at grænseværdien ændres til 60 %. Samtidig er opgørelsen ændret, så uddannelse fra hjemland ikke medregnes – hvilket kan være
grunden til store forskelle fra 2016 til 2017.
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Skovvejen/Skovparken, Kolding
INTRODUKTION

arbejdsmarkedet og 1 for meget, som er dømt. Disse
32 mennesker ud af områdets over 2.500 beboere er
afgørende for, at området er på ghettolisten.

Skovvejen/Skovparken er et område med tre boligafdelinger, der tilsammen har næsten 1.200 boliger og
godt 2.500 beboere. Den ene boligafdeling består af
tæt/lavt byggeri, mens de øvrige er etagebyggeri. Der
er i alt 84 ungdomsboliger, og resten er familieboliger.
Afdelingerne administreres af to boligorganisationer.

Ghettolistens opgørelse af kriteriet for beskæftigelse
er baseret på tal tilbage fra 2015, og i dag vil der som
følge af opsvinget formentlig være langt flere i beskæftigelse. Opgjort ud fra aktuelle tal er det således
ikke usandsynligt, at området allerede i dag er uden
for ghettolisten, og det kan i 2019 forventes at være
ude af listen.

I den ene boligafdeling blev der udført en større renovering i 1997, hvor man blandt andet etablerede en
række tagboliger. Afdelingen har efterfølgende i
2006-2009 fået nye indgangsfacader, badeværelser,
køkkener, og der er i samme periode gennemført omfattende forbedringer af udearealerne. Tilbage i 1998
fik en anden afdeling etableret tagboliger på 4 blokke,
og i 2009 gennemgik afdelingen en større renovering
med byggeskaderenovering, sammenlægning af ungdomsboliger og forbedring af udearealer. I den tredje
afdeling er der en igangværende renovering.

Det ændrer dog ikke ved, at området har været mere
end 4 gange på ghettolisten, og at der derfor ifølge
parallelsamfundspakken skal ske en reduktion i andelen af familieboliger til 40 procent. Det svarer umiddelbart til afvikling af over 600 familieboliger i området.

FYSISKE HELHEDSPLANER
Der er tidligere gennemført helhedsplaner for afdelingerne i Skovvejen/Skovparken. Udgangspunktet var
primært byggetekniske udfordringer.

I boligområdet Skovvejen/Skovparken er der således
gennemført eller ved at blive gennemført omfattende
renoveringer af såvel bygninger som udearealer.

I afd. 2 er tagene renoveret, og der er sikret stabilitet i
tagkonstruktioner og i de bærende vægge. Facader og
gavle er betonrenoveret, og der er udført ny beklædning på altanfacader og karnapper, ligesom indgangsfacader er repareret. Der er desuden gennemført forbedring af udearealer, herunder etablering af et nyt
beboerhus. Der er planlagt en opfølgende helhedsplan

PLACERING PÅ GHETTOLISTEN
Skovvejen/Skovparken har været på ghettolisten siden
2010. Aktuelt er der 31 personer for meget uden for

Stamdata
Kommune
Boligselskaber

Opført

Kolding Kommune
AAB v/Bovi: 2 afdelinger
Boligselskabet Kolding
v/Boligkontoret Danmark:
1 afdeling
1971-74

Antal boliger

1.167

Beboere i alt

2.516

Boligtyper
Familieboliger
Ældreboliger
Ungdomsboliger

Beboersammensætning 2017
i forhold til ghettokriterierne
 Rød markering angiver, at ghettokriterie er opfyldt.
(Ændringsmål markeret i parantes)
Kriterie 1

Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)
Kriterie 2

Dømte/kriminalitet (>2,2 pct.)
Kriterie 3

1.083
0
84

Kun grundskoleudd. (>50/60 pct.)
Kriterie 4

Gns. indkomst (<55 pct.)

Fælleshus

1

Kriterie 5

Erhverv/Institutioner

8

Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)
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662 pers. / 41,9 %
(31 personer)
43 pers. / 2,3 %
(1 personer)
681 pers. / 76,3 %
(146 personer)

60,4 %
1.563 pers. / 62,2 %
(307 personer)

for afd. 2, hvor der er fokus på fremtidssikring og tilgængelighed.
I afd. 21 er indgangsfacaderne og parkeringskældre renoveret. Fundament og kældre er fugtisoleret og forsynet med omfangsdræn. I alle boliger er der etableret
nye badeværelser og køkkener samt nye installationer.
Der er gennemført forbedringer af udearealerne samt
etableret tilgængelighed til to fælleslokaler i afdelingen. Der er endvidere planlagt en fysisk helhedsplan
for afdelingen, som bl.a. indeholder renovering af gavle, forbedret tilgængelighed og generel fremtidssikring,
herunder forbedring af infrastrukturen.

For de yngste børn er det målet, at tilknytningsgraden
til daginstitutionerne kommer på niveau med det øvrige Kolding, og at forældrene deltager aktivt i forældremøder m.v.
For de lidt ældre børn gennemføres adskillige boligsociale indsatser, herunder lommepenge og fritidsjob, der introducerer de større børn til arbejdsmarkedet med krav om at møde til tiden, passe pligter og
indgå i samarbejde med andre. Erfaringer viser, at netop lommepenge og fritidsjob også medvirker til at
styrke skolegangen. Det samme gør lektiecafeer, hvor
børnene og de unge kan få hjælp til skolen.

I afd. 22 er der en igangværende helhedsplan, der
bl.a. omfatter tagene, efterisolering samt badeværelser.

Deltagelse i foreningslivet er et andet prioriteret område, og her hjælpes børnene og de unge til aktiv deltagelse i fx idrætsforeninger.

Samlet set er der således sket en omfattende renovering af boligområdet Skovvejen/Skovparken, og det
karakteriseres i dag som et ganske velfungerende område. Der er ventelister til boligerne, og mange seniorer søger hertil, fordi der er god tilgængelighed.

For de lidt ældre er der uddannelsesmentorer og opkvalificerende kurser og samarbejde med jobcentret,
så de unge kommer videre i en ungdomsuddannelse
og får en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, så de
bliver selvforsørgende.

BOLIGSOCIALE TILTAG
Den boligsociale helhedsplan dækker 17 almene boligområder i hele Kolding Kommune. Der har i Kolding
været tradition for et tæt samarbejde mellem boligforeningerne og kommunen om at løfte de boligsociale
udfordringer.

Sammenfattende om indsatserne omkring børnene
kan siges, at de har til formål effektivt at bryde negativ social arv og sikre, at børnene gennem en god skolegang og ungdomsuddannelse får fast fodfæste på
arbejdsmarkedet.
Politiet har gennemført tryghedsmålinger i Skovparken/Skovvejen. Ifølge politiets rapport er andelen af
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Skovvejen/Skovparken (på ghettolisten siden 2010)
Kriterier, der overstiger grænseværdien, er markeret med rødt

Ghettolistens grænseværdi

2/3 kriterier

(NB: Kriterie 2+3 ændret i 2017)

Årstal

2010

2014

2015

2016

Kriterie 1:
Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)

41,5 %

41,3 %

42,5 %

46,1 %

45,6 %

43,1 %

41,8 %

41,9 %

3,3 %

3,2 %

3,1 %

2,7 %

2,5 %

2,5 %

2,4 %

2,3 %

Kriterie 3:
Kun grundskoleudd. (>50 /60 pct.)

53,7 %

54,8 %

56,2 %

57,0 %

76,3 %

Kriterie 4:
Gns. indkomst (<55 pct.)

56,5 %

57,8 %

58,1 %

61,2 %

60,4 %

59,6 %

59,9 %

60,7 %

61,6 %

62,2 %

Kriterie 2:
Dømte/kriminalitet (>2,7 /2,2 pct.)

Kriterie 5:
Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)

55,4 %

2011*

57,8 %

2012

2/4 kriterier
+ kriterie 5

3/5 kriterier

58,6 %

2013*

2017*

* Note: Tal for 2011 er opgjort pr. oktober 2011. Tal for 2013 er opgjort pr. februar 2014.
Bemærk, at tal for 2017 bygger på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets reberegnede tal af 1. juli 2018. Beregningerne er markant anderledes, da grænseværdierne for kriterie 2 og 3 foreslås ændret. For kriterie 2 er grænseværdien nu 2,2 % (tallet gøres endvidere dynamisk ift. udviklingen på landsplan). For
kriterie 3 gælder det, at grænseværdien ændres til 60 %. Samtidig er opgørelsen ændret, så uddannelse fra hjemland ikke medregnes – hvilket kan være
grunden til store forskelle fra 2016 til 2017.

trygge borgere steget fra 66,8 procent i 2013 til 76,2
procent i 2017.

BYUDVIKLING
Set under ét er Skovvejen og Skovparken et ganske
stort boligområde med 1.200 boliger og 2.500 beboere, hvor det er 32 mennesker, der er afgørende for, at
boligområdet overhovedet er på ghettolisten.
På sigt kan det overvejes, om der vil være behov for
gode ældreboliger i området, men det er endnu usikkert. Der vurderes ikke at være behov for yderligere
ungdomsboliger med placering i boligområdet.
Der vurderes heller ikke at være et kommercielt udviklingspotentiale som fx infill-byggeri eller salg af eksisterende boliger.
Derfor vil kravene i parallelsamfundspakken føre til, at
der skal afvikles op til 600 familieboliger for at leve op
til 40-procentreglen. Kolding er imidlertid en by i
vækst, og der er behov for flere og ikke færre boliger.
Nedlæggelse af et så betydeligt antal familieboliger i
Skovvejen/Skovparken kan også føre til, at presset på
de andre boligområder vil øges, og resultatet kan i sidste ende blive flere og ikke færre “ghettoer“, som det
ellers er målsætningen i parallelsamfundspakken.
Genhusningen må generelt vurderes som en udfordring, for man finder ikke de store boliger i Skovvejen/
Skovparken tilsvarende i Kolding uden for de udsatte
boligområder.
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OPSUMMERING
• S kovvejen/Skovparken har været 4 gange i træk
på ghettolisten. Aktuelt skyldes placeringen, at
der er 31 personer for mange uden for arbejdsmarkedet og 1 for meget dømt. Disse 32 mennesker ud af områdets over 2.500 beboere er
således udslagsgivende.
•G
 hettolistens tal for beskæftigelse hviler på opgørelser tilbage fra 2015, og opgjort ud fra aktuelle tal er det således ikke usandsynligt, at området allerede i dag er uden for ghettolisten. I
2019 forventes området at være ude af listen.
•M
 en området har været 4 gange på listen og
skal afvikle 600 familieboliger for at leve op til
40-procentreglen i parallelsamfundsudspillet.
•D
 er vurderes hverken at være substantielle behov for flere ældre- eller ungdomsboliger i Kolding, og der skønnes heller ikke at være basis
for infill-byggeri eller salg. Derfor er løsningen
nedrivning af boliger, men det kan påvirke andre
områder i Kolding negativt.
•D
 er bør sigtes efter dispensation, og det kan
konstateres, at en femtedel af de almene familieboliger i Kolding ligger i såkaldte ghettoområder, og der ses ikke at være kommercielt potentiale.
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Finlandsparken, Vejle
INTRODUKTION

FYSISKE HELHEDSPLANER

Finlandsparken er etagebyggeri på 11 blokke i fem
etager, beliggende i Vejle opført i mellem 1967 og
1971. Finlandsparken ligger nær to andre almene
boligafdelinger, nemlig Østerbo, afd. Moldeparken
(350 familieboliger og 30 ældreboliger) og Lejerbo,
afd. 140 Finlandsvej (162 familieboliger).

Den fysiske helhedsplan i Finlandsparken har løftet
området væsentligt. Facader og vinduer er skiftet, og
foruden et markant løft i den arkitektoniske standard
har det også løftet klimastandarden op til et nutidigt
niveau med bedre indeklima og varmebesparelser til
følge. Der er etableret tagterrasser og tagboliger med
fuld tilgængelighed, således at det også kan benyttes
af ældre og gangbesværede. Herudover er tilgængeligheden også forbedret med elevatorbetjening i bebyggelsen.

Siden 2010 er der gennemført en omfattende renovering af Finlandsparken med ny klimaskærm, etablering
af nye ældrevenlige tagboliger samt fornyelse af udeområderne, så flere mennesker kommer igennem området. Endelig er adgangsvejene forskønnet med bedre belysning, så de føles tryggere.

Udearealerne er markant forbedrede med ankomstarealer, bedre belysning, etablering af nye stier, så det
er lettere for både beboerne og andre at passere på
tværs i bebyggelsen. Et væsentligt mål har også været
at øge følelsen af tryghed. I politiets tryghedsmåling
ligger Finlandsparken da også helt i top.

I 2013 vandt Finlandsparken Vejle Kommunes arkitekturpris.

PLACERING PÅ GHETTOLISTEN

Herudover er der også skabt bedre og tydeligere adgang til afdelingens to fælleshuse samt fællesarealer til
gavn for alle aldersgrupper. På det større infrastrukturplan er der i samarbejde med naboområdet Moldeparken og Vejle Kommune skabt bedre adgang til den offentlige transport.

Finlandsparkens placering på ghettolisten skyldes, at
der ud af afdelingens 1.611 beboere er 23 beboere for
mange uden for arbejdsmarkedet. Kommer disse mennesker i arbejde, vil boligafdelingen ikke længere være
på ghettolisten.
Det må derfor forventes, at denne boligafdeling allerede næste år kan være uden for ghettolisten, men det
ændrer dog ikke på, at den allerede har været det fire
gange i træk, og derfor skal andelen af familieboliger
nedbringes til 40 procent svarende til 317 familieboliger, afvikles.

I dag fremstår Finlandsparken som et attraktivt boligområde. Der er flere års venteliste, og i de forskellige
afsnit af boligafdelingen er der etableret ”tema-grupper” om fritidsinteresser som madlavning, håndarbejde, motion m.v., som borgere – også udenfor området
– har stor interesse for. På den måde er det lykkedes
at gøre Finlandsparken til en del af byen.

Beboersammensætning 2017
i forhold til ghettokriterierne
 Rød markering angiver, at ghettokriterie er opfyldt.
(Ændringsmål markeret i parantes)

Stamdata
Kommune
Boligselskaber
Opført
Senest renoveret

Vejle Kommune
AAB Vejle
1967-71
2012

Antal boliger

530

Beboere i alt

1.611

Boligtyper
Familieboliger

Kriterie 1

Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)
Kriterie 2

Dømte/kriminalitet (>2,2 pct.)
Kriterie 3

Kun grundskoleudd. (>50/60 pct.)
Kriterie 4

530

Gns. indkomst (<55 pct.)

Ældreboliger

0

Kriterie 5

Ungdomsboliger

0

Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)

66

JYLLAND

391 pers. / 42,5 %
(23 personer)

1,9 %
471 pers. / 76,3 %
(101 personer)

63,5 %
1.175 pers. / 71,9 %
(360 personer)

BOLIGSOCIALE TILTAG
Den boligsociale indsats i Vejle omfatter områderne
Løget og Nørremarken, hvor Nørremarken består af
Moldeparken, Finlandsparken og Finlandsvej. Der er en
fælles bestyrelse for den boligsociale indsats i områderne.
For de yngste arbejdes der med fremskudt sundhedspleje, fastholdelse af de 1-6-årige i pasningsordninger,
styrkelse af børnenes sprogudvikling. Sammen med
forældrene arbejdes der med forældreansvar.
For de lidt ældre børn er der iværksat lommepengeog fritidsjob, så de bliver fortrolige med omgangstone,
krav og forpligtelser ved at have et arbejde. Det har
også positive afledte effekter på skolegangen. Herudover har de boligsociale indsatser fokus på kobling til
foreningslivet, så de unge bliver medlemmer af idrætsklubber og forankres i foreningslivet.
Der gøres en særlig indsats for de unge i områderne,
som enten har fravalgt eller er frafaldstruede i en uddannelse efter grundskolen. Uddannelsesbazar, kvalificeringsforum m.v. er tiltag for at få de svage unge ind
på en uddannelse, hvor der tilknyttes fastholdelsesmentorer, så de ikke senere dropper ud.
Det må understreges, at ovenstående kun er et udpluk
af en række aktiviteter omkring uddannelse og beskæftigelse, der gennemføres i Finlandsparken. Det
kan af tallene også ses, at børnenes karakterer i dansk
og matematik stiger.
Der behøves kun et lille skridt til i form af øget beskæftigelse, før Finlandsparken er af ghettolisten.

BYUDVIKLING
Det har været overvejet, om det kunne være hensigtsmæssigt at se hele Nørremarken under ét, dvs. Moldeparken, Finlandsparken og Finlandsvej. Både Moldeparken og Finlandsvej har færre end 1.000 beboere og

er derfor ikke på ghettolisten, men de risikerer at komme det, hvis de kommer til at indgå som en del af et
samlet område.
En aktuel opgørelse viser, at Nørremarken under ét
også vil komme på ghettolisten, fordi der fortsat er
lidt for få i beskæftigelse, nemlig 36 mennesker ud af
samlet set 2.908 beboere. Det er således ingen løsning at slå områderne sammen, da kravet om afvikling
af boliger så kan stige til, at der skal afvikles ca. 600
boliger.
Derfor fastholdes fokus her på Finlandsparken og kravet om at afvikle 317 familieboliger.
Vejle Kommune vokser med 1.500 indbyggere pr. år.
Der er derfor løbende behov for flere boliger i Vejle.
Mellem blokkene vurderes der fysisk at være en vis
mulighed for fortætning, men det kommercielle potentiale vurderes ikke at være tilstede. Det samme
gælder muligheden for at fortætte yderligere med 24
tagboliger, hvor etableringsprisen vurderes som væsentlig højere end en mulig salgspris.
Der skønnes at være størst potentiale i at ommærke
boligerne i opgange med elevator til ældreboliger,
men det forudsætter, at der er en efterspørgsel efter
denne boligtype i kommunen. Ellers risikerer kommunen at skulle dække et lejetab.
På nuværende tidspunkt må det vurderes, at det vil
kræve nedrivning af et betydeligt antal boliger i Finlandsparken for at leve op til kravet om 40 procent familieboliger i 2030.
Aktuelt er der en gæld i hver bolig på 830.000 kr., og
hertil kommer omkostningerne til at nedrive boligerne.
Der vil således være meget betydelige omkostninger
forbundet med at leve op til kravet om 40 procent ud
over omkostningerne ved evt. kompenserende byggeri
til genhusning.

JYLLAND

67

OPSUMMERING
• F inlandsparken fremstår flot og nyrenoveret med fine udearealer. Bebyggelsen har da også fået Vejle Kommunes arkitekturpris, og der er
flere års venteliste for at bo der.
• F inlandsparkens placering på ghettolisten skyldes, at der ud af afdelingens 1.611 beboere er 23 mennesker for mange uden for arbejdsmarkedet. Kommer disse mennesker i arbejde, vil boligafdelingen ikke længere være på ghettolisten. Men det ændrer ikke ved, at den ifølge parallelsamfundspakken skal afvikle 317 boliger.
•D
 er vurderes ikke at være kommercielt potentiale til hverken infill-byggeri på friarealerne, ekstra tagboliger eller salg af boligblokke. Der vurderes ikke at være behov for flere ungdomsboliger i Vejle, men de elevatorbetjente familieboliger kan ommærkes til ældreboliger, hvis kommunen skønner behov for flere ældreboliger.
• P å nuværende tidspunkt må det vurderes, at det vil kræve nedrivning af
et betydeligt antal boliger i Finlandsparken for at leve op til kravet om
40 procent familieboliger i 2030.
•G
 ælden i hver bolig er 830.000 kr., og hertil vil komme nedrivningsomkostninger samt udgifter til genhusning.
• I stedet for at anvende et måske tre-cifret millionbeløb til at reducere
boligbestanden i Vejle, hvor der er behov for flere og ikke færre boliger,
kunne der anvendes langt færre midler til at få knap 25 mennesker i arbejde og området væk fra ghettolisten fremover.

Finlandsparken (på ghettolisten siden 2012)
Kriterier, der overstiger grænseværdien, er markeret med rødt

Ghettolistens grænseværdi

2/3 kriterier

(NB: Kriterie 2+3 ændret i 2017)

Årstal

2010

Kriterie 1:
Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)

2011*

2012

2/4 kriterier
+ kriterie 5

3/5 kriterier
2013*

2014

2015

2016

2017*

42,2 %

47,5 %

45,4 %

43,4 %

43,9 %

42,5 %

2,3 %

2,9 %

2,9 %

2,5 %

2,0 %

1,9 %

Kriterie 3:
Kun grundskoleudd. (>50 /60 pct.)

56,1 %

55,8 %

55,9 %

56,1 %

76,3 %

Kriterie 4:
Gns. indkomst (<55 pct.)

60,5 %

59,9 %

60,6 %

64,1 %

63,5 %

71,4 %

69,1 %

70,3 %

71,1 %

71,9 %

Kriterie 2:
Dømte/kriminalitet (>2,7 /2,2 pct.)

Kriterie 5:
Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)

71,7 %

* Note: Tal for 2011 er opgjort pr. oktober 2011. Tal for 2013 er opgjort pr. februar 2014.
Bemærk, at tal for 2017 bygger på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets reberegnede tal af 1. juli 2018. Beregningerne er markant anderledes, da grænseværdierne for kriterie 2 og 3 foreslås ændret. For kriterie 2 er grænseværdien nu 2,2 % (tallet gøres endvidere dynamisk ift. udviklingen på landsplan). For
kriterie 3 gælder det, at grænseværdien ændres til 60 %. Samtidig er opgørelsen ændret, så uddannelse fra hjemland ikke medregnes – hvilket kan være
grunden til store forskelle fra 2016 til 2017.
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Bispehaven, Aarhus
INTRODUKTION

Men nu er Bispehaven klassificeret som en ”hård
ghetto”, og andelen af familieboliger skal reduceres til
40 procent frem mod 2030.

Bispehaven ligger nordvest for Aarhus. Afdelingen har
870 boliger, både lejligheder og rummelige række
huse. Afdelingen består næsten udelukkende af
familieboliger, og den indeholder blandt andet et
velfungerende beboerhus, masser af grønne områder
med gode legepladser. Bispehaven ligger ikke langt fra
midtbyen (Aarhus), der er gode indkøbsmuligheder i
nærområdet, og der er gode busforbindelser til og fra
området. Bispehaven tilbyder dermed boliger for alle
aldre og behov.

FYSISKE HELHEDSPLANER
Bispehaven blev senest renoveret i perioden 20032007, hvor afdelingen gennemgik en omfattende facaderenovering. Betonskader på facader og gavle blev
udbedret, og der blev udført efterisolering, afsluttet
med ny facadebeklædning. Betonaltanerne blev renoveret med ny glasinddækning, og så blev vinduer og
døre udskiftet.

Bispehaven har en høj andel af børn og unge sammenlignet med resten af Aarhus. Disse børn og unge
er præget af, at mange forældre er uden for arbejdsmarkedet, har lavt uddannelsesniveau, dårligt helbred
og en lav indkomst.

I 2018 er der opstartet en stor tryghedsrenovering
som led i en fysisk helhedsplan af Bispehaven. Renoveringen skal bidrage til at øge følelsen af tryghed og
hjemlighed til boligområdet. Renoveringen tager afsæt
i kriminalpræventive og tryghedsskabende forandringer, herunder en helt ny og tryg infrastruktur for både
bløde og hårde trafikanter. Med et helhedsorienteret
fokus på tryghed og mobilitet skal planen sikre tryg
bevægelse i boligområdets fælles friarealer samt omkringliggende miljø.

PLACERING PÅ GHETTOLISTEN
Bispehaven opfylder tre ud af fire kriterier på ghettolisten, ud over det femte kriterie om flere end 50
procent indvandrere og efterkommere, der er en
forudsætning for at blive defineret som en ”ghetto”.
Afdelingen har været på ghettolisten siden 2010 og
karakteriseres således nu som en ”hård ghetto”.

Utrygge parkeringskældre ombygges ved at fjerne betondæk og åbne områderne op til friarealer i hhv. offentlige, halvprivate og private zoner. Der udføres endvidere infrastrukturarbejder i området med omlægning
af stier og veje og regulering af tilstødende voldanlæg
til mere egal struktur. Herudover opføres et nyt fælleshus/bydelshus.

Hvis der var 3 færre dømte og 96 personer flere i arbejde, så ville Bispehaven med 2.250 beboere ikke
længere være en ”ghetto”.

Landsbyggefonden støtter renovering og infrastrukturprojektet med 250 mio. kr.

Beboersammensætning 2017
i forhold til ghettokriterierne
Stamdata
Kommune
Boligselskaber
Opført
Senest renoveret

Aarhus Kommune
Østjysk
boligadministration

Kriterie 1

1970-73 og 1993

Kriterie 2

2004-07

Antal boliger

880

Beboere i alt

2.215

Boligtyper
Familieboliger
Ældreboliger
Ungdomsboliger
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 Rød markering angiver, at ghettokriterie er opfyldt.
(Ændringsmål markeret i parantes)
Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)
Dømte/kriminalitet (>2,2 pct.)
Kriterie 3

Kun grundskoleudd. (>50/60 pct.)
Kriterie 4

870
0
10

Gns. indkomst (<55 pct.)
Kriterie 5

Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)

680 pers. / 46,5 %
(96 personer)
39 pers. / 2,4 %
(3 personer)
572 pers. / 72,8 %
(100 personer)

58,6 %
1.511 pers. / 67,0 %
(383 personer)

BOLIGSOCIALE TILTAG
Helhedsplanen har overordnet fokus på tryghed og
trivsel, kriminalpræventiv indsats, uddannelse og beskæftigelse, forebyggelse og forældreansvar. Der er
særligt fokus på tryghed, børn og unge samt samarbejde med forældre og forældreansvar.
Bispehaven har en høj andel af børn og unge sammenlignet med resten af Aarhus. Disse børn og unge
er præget af, at mange forældre er uden for arbejdsmarkedet, har lavt uddannelsesniveau, dårligt helbred
og en lav indkomst. Forældrene ønsker at understøtte
deres børns trivsel og skolegang, men har svært ved
det pga. manglende kompetencer. Dette resulterer
ofte i, at børn og unge savner voksenkontakt og voksne rollemodeller.

naliteten og beboernes tryghed, hvor det er en højt
prioriteret målsætning, at kriminalitet reelt elimineres,
og bydelen bliver ligeså tryg som resten af Aarhus.
Endelig er det også prioriteret i den boligsociale helhedsplan, at civilsamfundet styrkes, og de unge får en
fast tilknytning til foreningslivet, herunder idrætsforeningerne.

BYUDVIKLING
Med en befolkningsvækst på 12 procent frem mod
2030 og en høj koncentration af studerende i Aarhus,
er der en generel høj efterspørgsel efter boliger. De
stigende byggeaktiviteter dækker ikke den stigende
boligefterspørgsel.

I samarbejde med Aarhus Kommune sætter den boligsociale helhedsplan de mål, at flere beboere kommer i beskæftigelse, og flere unge gennemfører en
uddannelse efter grundskolen. Styrkelsen af skolen ses
også i, at karaktergennemsnittet er steget fra 4,7 i
2012 til 5,5 i 2016.

Boligorganisationen ønsker sammen med Aarhus Kommune at skabe et grundlag for at udvikle området, herunder at undersøge mulighederne for, hvordan man kan
skabe en mere varieret beboersammensætning ved ommærkning af boliger og nybyggeri for forskellige boligtyper og ejerformer.

I Bispehaven er der lommepengejob, der giver de
unge en introduktion til arbejdsmarkedet med de pligter for mødetid og adfærd, der gælder. Denne disciplin smitter erfaringsmæssigt også af i skolegangen.
For de unge mennesker er der et studieværksted, så
de støttes i uddannelse efter grundskolen. Og der er
et virksomhedscenter for at skabe en tættere kobling
til det private erhvervsliv med de muligheder for uddannelse, der er knyttet hertil.

Tryghedsrenoveringen betyder, at Bispehaven i langt
højere grad åbnes til resten af bydelen, hvilket gør nye
byggefelter mere interessante. Inden for matriklen er
arealet ved vandtårnsgrunden det eneste større byggefelt. Der er et omdannelsespotentiale i at opføre nye
boliger og omdanne eksisterende blokke til en egentlig karrébebyggelse. På bydelsniveau er der byggefelter
med potentiale på den nordlige side af Hasle Centervej og langs Rymarken. Der vurderes således fortsat at
være et stort udviklingspotentiale i Bispehaven.

Et særligt fokuspunkt i Bispehaven er ungdomskrimi-
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Bispehaven, Aarhus (på ghettolisten siden 2010)
Kriterier, der overstiger grænseværdien, er markeret med rødt

Ghettolistens grænseværdi

2/3 kriterier

(NB: Kriterie 2+3 ændret i 2017)

Årstal

2010

2014

2015

2016

Kriterie 1:
Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)

43,3 %

42,7 %

43,0 %

45,4 %

46,5 %

44,7 %

44,3 %

46,5 %

2,8 %

2,8 %

2,7 %

3,1 %

2,9 %

2,5 %

2,6 %

2,4 %

Kriterie 3:
Kun grundskoleudd. (>50 /60 pct.)

46,2 %

47,7 %

51,4 %

51,4 %

72,8 %

Kriterie 4:
Gns. indkomst (<55 pct.)

56,2 %

58,6 %

56,7 %

59,6 %

58,6 %

67,1 %

67,0 %

66,6 %

66,4 %

67,0 %

Kriterie 2:
Dømte/kriminalitet (>2,7 /2,2 pct.)

Kriterie 5:
Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)

68,6 %

2011*

2012

2/4 kriterier
+ kriterie 5

3/5 kriterier

67,9 %

67,1 %

2013*

2017*

* Note: Tal for 2011 er opgjort pr. oktober 2011. Tal for 2013 er opgjort pr. februar 2014.
Bemærk, at tal for 2017 bygger på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets reberegnede tal af 1. juli 2018. Beregningerne er markant anderledes, da grænseværdierne for kriterie 2 og 3 foreslås ændret. For kriterie 2 er grænseværdien nu 2,2 % (tallet gøres endvidere dynamisk ift. udviklingen på landsplan). For
kriterie 3 gælder det, at grænseværdien ændres til 60 %. Samtidig er opgørelsen ændret, så uddannelse fra hjemland ikke medregnes – hvilket kan være
grunden til store forskelle fra 2016 til 2017.

OPSUMMERING
•B
 ispehaven har været gennem fysiske helhedsplaner, og i 2003-2007 blev facader, altaner, vinduer og døre forbedret. I 2018 blev en fysisk
tryghedsrenovering påbegyndt, der også åbner
området mod resten af byen. Sideløbende med
den fysiske indsats er der en boligsocial helhedsplan.
• P otentialerne for omdannelse til ældre- og ungdomsboliger vurderes at være til stede. Herudover kan sigtes efter nybyggeri af private boliger
samt mindre reduktioner af boligbestanden i
forbindelse med udvikling af infrastrukturen.
•D
 er foreligger ikke en skitse af, hvordan der kan
leves op til parallelsamfundspakkens
målsætninger om 40 procent familieboliger i
2030, men det vurderes at der er udviklingspotentiale, og at Bispehaven på kort sigt kan være
af ghettolisten, og med kombinationen af virkningerne af de fysiske og boligsociale tiltag samt
udsigten til nybyggeri af private boliger vil Bispehaven heller ikke på den længere bane være en
”ghetto”.
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Gellerup/Toveshøj, Aarhus
INTRODUKTION

FYSISKE HELHEDSPLANER

Gellerup består af to selvstændige boligafdelinger,
Gellerupparken (afd. 4) med 1.568 boliger og Toveshøj
(afd. 5) med 624 boliger. Afdelingerne blev opført i
slutningen af 1960’erne og starten af 1970’erne. Gellerup består af boligblokke på 4 og 8 etager, og der
bor i alt 5.084 mennesker. Området ligger ca. 5 km
fra Aarhus, men er blevet en bydel i sig selv med
Bazar, indkøbsmuligheder, skole, daginstitutioner og
en række sports- og klubtilbud.

Gellerup og Toveshøj er en del af Aarhus Kommunes
og Brabrand Boligforenings omfattende helhedsplan,
der skal ændre bydelen fra udsat boligområde til attraktiv bydel. En stor del af udviklingen er allerede i
gang med store infrastrukturændringer, nedrivninger,
nye institutioner og faciliteter i området.
Med helhedsplanens udførelse forventes beboerantallet at vokse fra ca. 5.000 til ca. 12.000 beboere.
Der er siden 2010 nedrevet 5 blokke med i alt 327 boliger for at skabe plads til nybyggeri, herunder ny kommunal administrationsbygning med 1.000 arbejdspladser. Der etableres en ny bypark, 350 ungdomsboliger,
et nyt domicil til boligforeningen, ny sports- og kulturcampus, beboerhuse, et iværksætterhus samt en ny
infrastruktur, som bl.a. er forberedt til letbane.

PLACERING PÅ GHETTOLISTEN
Gellerupparken og Toveshøj har været på ghettolisten
siden 2010. Afdelingerne har en høj andel af beboere
uden for arbejdsmarkedet, nemlig næsten 53 procent,
hvor grænsen for at komme på ghettolisten er 40 procent. Konkret drejer det sig om 463 personer for meget uden for arbejdsmarkedet.

Det nye vejsystem udgør rygraden i de nye kvarterer,
hvor arkitektonisk diversitet sammen med fortætning
med private boliger skaber kvarterer med hver deres
særtræk. Området opdeles i små bykvarterer med nye
veje, stier, pladser og parker med ny belysning m.v.

Andelen af dømte er også over grænseværdien i ghettokriterierne, og der er 43 for mange dømte ud af
områdets godt 5.000 beboere.
Omkring kriteriet for gennemsnitsindkomst opfylder
boligområdet lige præcis ikke kriteriet, men det ligger
lige på kanten.

Jordsalg og gennemgribende renoveringer sker, så der
sikres en samlet byplanudvikling. Med planen om salg
af store udviklingsarealer samt fortætning med private
boliger kan måltallet 40 procent nås med ingen eller
beskedne supplerende nedrivninger.
Elementerne i helhedsplanen er således følgende:
• Ændringer af infrastruktur
• Nedrivning af boligblokke

Beboersammensætning 2017
i forhold til ghettokriterierne
Stamdata
Kommune
Boligselskaber
Opført

Aarhus Kommune
Brabrand Boligforening
ca. 1970

Antal boliger

2.256

Beboere i alt

5.084

Boligtyper
Familieboliger
Ældreboliger
Ungdomsboliger

 Rød markering angiver, at ghettokriterie er opfyldt.
(Ændringsmål markeret i parantes)
Kriterie 1

Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)
Kriterie 2

Dømte/kriminalitet (>/2,2 pct.)
Kriterie 3

2.192
0
64

Kun grundskoleudd. (>50/60 pct.)
Kriterie 4

Gns. indkomst (<55 pct.)

Fælleshus

2

Kriterie 5

Erhverv/Institutioner

7

Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)

74

JYLLAND

1.903 pers. / 52,9 %
(463 personer)
134 pers./ 3,4 %
(43 personer)
1.749 pers. / 84,5 %
(508 personer)

55,0 %
4.681 pers. / 79,6 %
(1.744 personer)

• Nybyggeri: både private boliger og almene ungdomsboliger
• Nybyggeri: erhverv, offentlige bygninger og kulturelle faciliteter tilføjes til området
I forbindelse med renoveringen er der iværksat tre
pilotprojekter, nemlig et forsøg med en såkaldt basisrenovering, nye typer af ældrevenlige boliger med forbedret tilgængelighed og nye typer af byhuse i to etager med egen indgang.

PLAN FRA AARHUS KOMMUNE
I Aarhus Byråd er der lavet en politisk aftale om, at der
i tilknytning til den ovenfor beskrevne helhedsplan arbejdes med følgende elementer:
•N
 edrivning af yderligere 600 familieboliger (ca. 9
blokke samt et mindre antal boliger som følge af renovering og sammenlægning).
• Salg af 120 familieboliger (1 stor blok).
• Nybyggeri/fortætning af ca. 450 enheder erhverv.
•N
 ybyggeri/fortætning med ca. 1.600 enheder
private boliger.
Der er således tale om markant flere nedrivninger og
nybyggeri end i den oprindelige helhedsplan. Det kan
konstateres, at den seneste plan fra Aarhus Kommune
går videre end kravet om 40 procent.

BOLIGSOCIALE TILTAG
De boligsociale aktiviteter i Gellerup/Toveshøj har fokus på børnene og de unge. Målrettet situationen for
de helt små børn er der fokus på kontakt til sundhedspleje, tandlæge m.v., og Bydelsmødrene arbejder også
i området. For de unge mennesker er forskellige indsatser, der skal sikre, at de kommer i uddannelse. Som
led i de store renoveringsprojekter og nybyggeriet i
området skabes der praktikpladser, så de unge kan få
en håndværksmæssig uddannelse.
For den gruppe, der først og fremmest skal have et
arbejde, er der mentorer og et samarbejde med kommunen om fremskudt indsats og turbo på beskæftigelsesindsatserne. Endvidere er der også rådgivning
om iværksætteri for de unge, der drømmer om egen
virksomhed.
Herudover er der åben beboerrådgivning, der er med
til at opfange mange problemer og sikre, at der skabes kontakt til personer, der kan medvirke til en løsning. Herunder arbejdes der også med økonomisk rådgivning, så huslejen og de faste udgifter betales, og
familien ikke mister sin bolig med alle de negative følgevirkninger, som det har.
Tidligere var tallene for ungdomskriminalitet ganske
høje for Gellerup/Toveshøj, men de er faldet markant
siden 2013, og yderligere fald er fortsat målet. Senest
har Østjyllands Politi offentliggjort tal, der viser, at antallet af anmeldelser efter straffeloven er 50 procent
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højere i Aarhus generelt end i Gellerup, og at antallet
af denne type anmeldelser i Gellerup er faldet med 68
procent i perioden 2013-2017. Tilsvarende kan der ses
en positiv udvikling i de unges afgangskarakterer fra
9. klasse i dansk og matematik, men der er fortsat et
stykke op til kommunens gennemsnit.

BYUDVIKLING
Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening indledte
allerede i 2017 udarbejdelse af en ny udviklingsplan
for området, da der i takt med realiseringen af helhedsplanen meldte sig spørgsmål, som den hidtidige
10 år gamle plan ikke besvarer.
Højkonjunktur og vækst i Aarhus har medført, at der
er sket store jordsalg med et provenu, som bidrager til
at finansiere arbejder i forbindelse med renoveringer.
Der er solgt byggeretter til ca. 1.000 boliger og med
stor investorinteresse forventes solgt byggeretter til
yderligere 1.500 boliger i takt med renoveringernes
fremdrift.
Årlig renovering af 3-4 blokke og den tilhørende fortætning/sammenfletning med private boliger i nærzoner betyder sammen med områdets størrelse, at
projektet mindst vil strække sig over yderligere 10 år.
Fremdriftens primære begrænsning er dels kapacitet
omkring genhusning samt udarbejdelse og vedtagelse
af lokalplaner.
Grundet områdets demografi er der lokalt behov for
ældreboliger, men Aarhus Kommune har ikke ønsket
at opføre kommunale ældreboliger.

Gellerupparken/Toveshøj (på ghettolisten siden 2010)
Kriterier, der overstiger grænseværdien, er markeret med rødt

Ghettolistens grænseværdi

2/3 kriterier

(NB: Kriterie 2+3 ændret i 2017)

Årstal

2010

2014

2015

2016

Kriterie 1:
Udenfor arbejdsmarkedet (>40 pct.)

53,2 %

51,7 %

50,8 %

51,1 %

52,3 %

51,9 %

52,0 %

52,9 %

4,6 %

4,5 %

4,4 %

4,6 %

4,8 %

4,4 %

4,0 %

3,4 %

Kriterie 3:
Kun grundskoleudd. (>50 /60 pct.)

56,1 %

57,1 %

58,4 %

59,2 %

84,5 %

Kriterie 4:
Gns. indkomst (<55 pct.)

49,3 %

52,1 %

51,1 %

55,7 %

55,0 %

78,6 %

80,0 %

80,6 %

80,8 %

79,6 %

Kriterie 2:
Dømte/kriminalitet (>2,7 /2,2 pct.)

Kriterie 5:
Ikke-vestlige indvandrere (>50 pct.)

83,7 %

2011*

81,3 %

2012

2/4 kriterier
+ kriterie 5

3/5 kriterier

79,4 %

2013*

2017*

* Note: Tal for 2011 er opgjort pr. oktober 2011. Tal for 2013 er opgjort pr. februar 2014.
Bemærk, at tal for 2017 bygger på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets reberegnede tal af 1. juli 2018. Beregningerne er markant anderledes, da grænseværdierne for kriterie 2 og 3 foreslås ændret. For kriterie 2 er grænseværdien nu 2,2 % (tallet gøres endvidere dynamisk ift. udviklingen på landsplan). For
kriterie 3 gælder det, at grænseværdien ændres til 60 %. Samtidig er opgørelsen ændret, så uddannelse fra hjemland ikke medregnes – hvilket kan være
grunden til store forskelle fra 2016 til 2017.
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Med hensyn til ungdomsboliger er der allerede 352 almene ungdomsboliger under opførelse. Markedet for
yderligere ungdomsboliger vurderes af Brabrand Boligforening på tæt ved at være mættet. Ommærkning af
almene familieboliger til ungdomsboliger på Toveshøj
er teknisk muligt for ca. 150 boliger, som opfylder
arealkriteriet herfor.
Brabrand Boligforening vurderer endvidere, at der kan
være betydelig interesse for rækkehuse og tæt/lav til
salg, men de institutionelle investorer har hidtil ikke
haft den store interesse i dette marked, og boligforeningen har ikke hjemmel til at foretage egentlig
ejendomsudvikling.

OPSUMMERING
• Udviklingen af Gellerup er godt i gang. Der er
nedrevet boliger, anlagt nye veje, opført erhvervsbyggeri med 1.000 kontorpladser, opført
350 ungdomsboliger og solgt jord til investorer,
der opfører private boliger. Det konkrete mål er
1.200 private boliger, men der kan være udsigt
til det dobbelte antal.
• De konkrete helhedsplaner vil frem mod 2030
reducere andelen af almene familieboliger til 40
procent, og måske har planen for Gellerup netop givet inspirationen til 40-procentreglen i parallelsamfundspakken.
• I kraft af allerede realiserede nedrivninger, den
store investorinteresse for at opføre private boliger og det forhold, at man arealmæssigt følger
lovgivningens anvisninger, så vurderes det, at
man kan nå de 40 procent i 2030 med ingen eller meget få supplerende nedrivninger. Brabrand
Boligforening arbejder p.t. med et udspil til en
udviklingsplan, som vil illustrere, hvordan målet
nås.
• Men ikke desto mindre har Aarhus Kommune
spillet ud med et supplement til helhedsplanen,
hvor der nedrives og omdannes flere almene familieboliger, hvilket vil betyde, at andelen bliver
lavere end 40 procent.
• Kommunen har signaleret, at der for hver afviklet familiebolig skal opføres en ny almen familiebolig. I forhold til genhusning er der dog det
centrale problem, at huslejeniveauet i Gellerupparken ligger på ca. 700 kr. pr. m2 mod ca.
1.050 kr. i nybyggeri.
•U
 anset om målet er 40 procent eller 30 procent,
så er helhedsplanerne for Gellerup meget ambitiøse og vil tage omkring 10 år at realisere.
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AALBORG-MODELLEN
– fra udsat boligområde til velfungerende bydel

Alt skal ske samtidig – og i samarbejde
Erfaringer viser, at i en omdannelse af et boligområde skal fysiske,
sociale og bystrategiske tiltag kobles sammen.

INVESTERINGER
BOLIGSOCIALE
FORHOLD

RENOVERING

UDLEJNINGSREGLER

INFRASTRUKTUR
NYE FUNKTIONER

Det kræver bredt samarbejde, som indrager alle interessenterne.

INVESTORER
ERHVERVSLIV

KOMMUNE

FORENINGER

FRIVILLIGE
SOCIALØKONOMISKE
VIRKSOMHEDER
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Det kan lyde ubeskedent, men vi ved faktisk, hvad der
skal til for at omdanne et udsat boligområde til et velfungerende byområde. Det er der rigtig mange eksempler på over hele landet, og i Danmark er vi faktisk
meget dygtige. Det skal ikke læses som en selvros af
den almene sektor men som en anerkendelse af alle
de parter, der er nødvendige som aktive bidragydere
for at vende udviklingen i et boligområde.

LANDSBYGGEFONDEN
Landsbyggefondens motor med at opsamle
beboernes opsparing og omsætte midlerne i de
helt nødvendige massive investeringer i boligområderne, både fysisk og socialt, er det afgørende
grundlag for, at der kan foretages gennemgribende investeringer i de store boligområder,
herunder i de 16 ”hårde ghettoer”, uden det
koster staten eller kommunerne ekstra udgifter.
Den almene sektor tager selv ansvaret med udgang i en robust finansieringsmodel, som i øvrigt
er til stadig større inspiration i udlandet.

På mange måder er den store omdannelse af Aalborg
Øst skoleeksemplet, der viser, hvordan mange forskellige instrumenter kan spille sammen.
•M
 assive investeringer finansieret af Landsbyggefonden i både den fysiske og sociale udvikling.
•K
 ommunalt engagement i planlægning, fremskudte
beskæftigelsestiltag i samarbejde med boligforening
og erhvervsliv.
• S tyrkelse af skolegangen, også gennem socialøkonomisk virksomhed, hvor beskæftigelse og færdiggørelse af skolegangen hænger sammen.
• Lektiehjælp i samarbejde med studerende fra universitetet.
• Private investorer, der investerer i boligområdet.
• Etablering af nye funktioner i boligområdet, særligt
markeret med et stort sundhedshus med læger og
speciallæger, som ellers ikke normalt er lokaliseret i
et udsat boligområde, tværtimod. Det er de nu, og
boligområdet er langt fra udsat mere, og befolkningen fra det øvrige Aalborg kommer i området,
blandt andet for at gå til lægen.
• Erhvervsnetværk 9200 med 180 store og små virksomheder har base i huset og medvirker til øget be-

skæftigelse og meget andet, fx at børnene i området
stifter bekendtskab med rigtige arbejdspladser osv.
Så at sige alle instrumenter er i spil i Aalborg Øst og
spiller godt sammen, og derfor virker det så effektivt i
det, man nu kalder Aalborg-modellen.
Aalborg-modellen er beskrevet skematisk på den modstående side. Øverst er vist de instrumenter fra værktøjskassen, som kan tages i brug, når et udsat område
skal skifte kurs:
• Gennemførelse af nødvendige renoveringer for at
gøre boligerne tidssvarende, herunder fx at etablere
tilgængelige boliger til ældre.
• Omlægning af infrastrukturen, hvilket særligt er nødvendigt i de store montagebyggerier fra 1960'erne,
der oprindeligt var planlagt meget lukkede i forhold
til den omgivende by. Nu er et centralt greb at åbne
områderne, så de bliver en integreret del af det omgivende samfund.
•M
 ange områder er monofunktionelle kun med boliger. Der arbejdes systematisk med at tilføre nye
funktioner, som fx sundhedshuset i Aalborg, kommunale arbejdspladser som i Gellerup og Vollsmose,
institutioner, som fx boligblokken, der blev omdannet til demenscenter i Varbergparken osv.
De udsatte områder er typisk også karakteriseret ved, at
der er mange børn. I de 16 ”hårde ghettoer” er 30 pct.
af beboerne således børn under 18 år. Det er en helt central målsætning at bryde den negative sociale arv, og derfor arbejdes med boligsociale indsatser i områderne.
Det er indsatser, der kan spænde fra de helt små børn
– fx fremskudt sundhedspleje og støtte til mødrene –
og til lektiehjælp i gymnasiet og mentorordninger m.v.
for at de unge får fodfæste i det videre uddannelsesforløb eller på arbejdsmarkedet. Og mellem disse aldersmæssige yderpunkter arbejdes med lektiecafeer,
klubber, lommepenge og fritidsjob for de 13-17-årige,
så de får pligter, ansvar og disciplin fra en arbejdsplads, hvilket også støtter dem i skolegangen.
Endeligt arbejdes også med udlejningsregler for fx at
styrke tilflytningen til de udsatte boligområder af familier, der har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
Med flytterater mellem 10 procent og nogle steder op
til 20 procent kan udlejningsregler være et meget effektivt instrument.
Brugen af alle disse instrumenter i et fornuftigt og
konstruktivt samspil kræver et tæt samarbejde mellem
de forskellige interessenter, og det er illustreret nederst
i figuren.
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Dette samarbejde skal både fungere ved den indledende planlægning, gennem den årelange periode,
som en fysisk omdannelse af et stort boligområde typisk tager, samt efterfølgende, hvor parterne løbende skal være opmærksomme på at understøtte hinandens bestræbelser. Derfor er der også i Aalborg
nedsat et Advisory Board med den tidligere formand
for fodboldklubben AAB og nuværende formand for
DBU som formand og med deltagere på ledelsesniveau fra investorer, kommune m.fl. Dermed fastholdes også omverdenens blik, kompetencer og interesse for området.

INTERNATIONALT
Den danske diskussion om de udsatte boligområder og ikke mindst den seneste betegnelse
”hårde ghettoer” kunne lede til et indtryk af, at
det går skidt i Danmark. Det er imidlertid helt
forkert. Sammenlignet med andre lande har
Danmark forholdsvis få og meget milde problemer med ”ghettoer”, og besøgende fra udlandet
hævder alle, at vi slet ikke har ghettoer overhovedet. I Sverige, Tyskland, Frankrig m.v. er der langt
større udfordringer. Danmark er inspiration på
gode løsninger, der virker. Og derfor modtager
den almene sektor også hvert år utallige udenlandske besøgende, fx fra Japan, Korea, Hong
Kong, Kina, Rusland, Canada og fra et bredt
udsnit af de europæiske lande.
Dette internationale perspektiv og opremsning
af mange lande skal ikke bortlede opmærksomheden fra udfordringer og problemer i Danmark.
For der er problemer, og de både kan og skal
løses. Men det internationale perspektiv sætter
et spejl og kan måske bidrage til at sikre de rette
proportioner.
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