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Jeg vil fortælle om

o Rosenhøj før renovering – den hurtige version
o Renoveringens vinderprojekt
o Hovedgreb
o Identitet · fællesskab · tryghed
o Sociale tiltag før, under og efter renoveringen
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Fakta om Rosenhøj – før renovering

o 840 boliger - 27 blokke i 4 etager – tre opgange i 
hver blok – Sydjyllandsplan

o Opført i to etaper i årene 1967-1970
o Ca. 2.300 beboere, heraf er ca. 65% af 

ikke-vestlig herkomst – primært afghanere
o Ca. 40% har ikke tilknytning til arbejdsmarkedet
o Gennemgribende renovering - påbegyndt i januar 

2014 og afsluttet juni 2017
o Boligsociale aktiviteter fra 2005
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Helhedsplan & arkitektkonkurrence

o Aarhus Kommune vedtog i december 2009 en 
helhedsplan for Viby Syd

o Og i 2010 udskrev vi i fællesskab en 
arkitektkonkurrence for helhedsplanens fem 
delprojekter:
1. masterplan for Viby Syd
2. renovering af Rosenhøj
3. nyt medborgerhus
4. kontorhus til kommunale arbejdspladser
5. friarealer i Kjærslund (almen boligafdeling)
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Arkitektkonkurrencen – Rosenhøj 

Opdraget i arkitektkonkurrencen var bl.a.: 
o færre almene boligkvadratmeter 
o ombygning af større boliger til mindre 
o variation -> kvartersdannelser og tilgængelighed
o arkitektur -> skabe identitet og fællesskaber
o tryghedsskabende løsninger
o åbne Rosenhøj op mod omverdenen
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Fra Rosenhøj til Nyt Rosenhøj

Vinderen af delprojektet ”renovering af Rosenhøj”:
o ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S med 

underrådgiverne
o Arkitema Architects
o EFFEKT



ERFA // 8. marts 2018

Hovedgrebene i vinderprojekt

Dommerkomitéen fremhævede følgende:
o Omdannelsen af bebyggelsens 4 blokke mod                                        

syd til punkthuse åbner på flotteste vis området
o Omstrukturering af bebyggelsesplan - monotoni 

og uoverskuelighed brydes 
· de to nye boliggader 
· ”parring” af 22 blokke – fælles gårdhaver

o Fortætning i form af de lavere bygninger, der 
parvis binder blokkene sammen

o Nye facadebeklædninger
o Det grønne landskabsstrøg
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Identitet & fællesskaber

Rosenhøj – vores kvarter
Rosenhøj er et kvarter i bydelen Viby Syd

Rosenhøj Allé – vores vej
Nye gadenavne giver et nyt identitets-
niveau – nu bor jeg ikke bare ”et sted i 
Rosenhøj”
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Identitet & fællesskaber

Fællesarealer – vores gårdhave
Gårdhaven er det nære fællesskab, hvor 
jeg møder mine naboer

Rosenhøj Allé 3, 3.th. – mit hjem
Min bolig får ny adresse
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Den nye byplan
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Identitet · fællesskab · tryghed 



ERFA // 8. marts 2018

Den nye byplan



Hvad vil jeg fortælle om:
o xxx
o xxx
o xxx
o xxx
o xxx

Ny boliggade – Rosenhøj Bakke



Facader



De nye punkthuse





ERFA // 8. marts 2018

Identitet · fællesskab · tryghed 
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Den nye byplan



Det Grønne Strøg – aktiviteter og natur 







Kvarterstorvet - Rastepladsen
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Den nye byplan



De nye fælles gårdhaver
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Identitet · fællesskab · tryghed 



De nye altaner



De nye rækkehuse
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Beboerne og Nyt Rosenhøj

o Visionsoplæg - arkitektkonkurrence
o Beboerinvolvering gav et stærkt mandat
o Ambassadører
o Dialoggrupper i projekteringsfasen
o Nabohuset – et fælles mødested
o Medbestemmelse om de fælles gårdhaver
o Screening af alle lejemål – beboere under radaren
o Videndeling ml. genhusningskonsulent, boligsocial 

medarbejder og beboerkoordinator
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Nyt Rosenhøj – Danmarks bedste almene renovering
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Ekstra – økonomi, husleje m.v.
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Hvad indeholder helhedsplanen?

o To nye boliggader – Rosenhøj Bakke & Rosenhøj 
Allé

o To nye kvarterstorve – Verdenspladsen & 
Rastepladsen

o Nyt varme- og ventilationssystem
o Ny isolering
o Nye vinduer
o Nye facadebeklædninger
o Nye påhængte altaner – gavle og havefacade
o Rosenhøj 2-5 omdannes til punkthuse
o Elevatorer i 11 opgange
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Hvad indeholder helhedsplanen?

o 55 boliger nedlægges – permanent genhusning
o Nye gennemgange i de nordvendte blokke

(45 boliger ændrer størrelse – evt. permanent 
genhusning)

o 191 boliger bliver tilgængelighedsboliger med nyt 
badeværelse

o Fælles gårdhaver i 11 blokpar
o Nyindretning af de grønne områder
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Yderligere projekter

o Nybyggeri af 22 almene familieboliger -> blokpar
o Ny varmemesterbygning
o Planlagte vedligeholdelsesarbejder
o Nyt medborgerhus
o Kontorhus til arbejdspladser – AaK & ÅO
o Ny indretning af Torvet i Viby Syd
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Økonomi – differentieret husleje

o Renoveringen af Rosenhøj har kostet ca. 880 mio. kr.
o Huslejestigning: 30 kr. pr. m² om året 

Her er fratrukket besparelse på varme (20 kr.)
o Badeværelse i niveaufri bolig koster 150 kr. pr. mdr.
o Bolig med elevator stiger yderligere 10 kr. pr. m² om 

året
o Mulighed for tilkøb:

· Køkken (400 – 450 kr. pr. mdr.)
· Bad (ikke-tilgængelighedsboliger) (250 kr./mdr.)
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Økonomi

o 22 nye boliger – 47 mio.kr.
o Solceller på tagene – ”hvile i sig selv”
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Huslejer

o 1 rum – 2.500 kr. ekskl. forbrug & antenne
o 2 rum – 3.700 kr. ekskl. forbrug & antenne
o 3 rum – 6.100 kr. ekskl. forbrug & antenne
o 4 rum – 6.800 kr. ekskl. forbrug & antenne
o 5 rum – 7.500 kr. ekskl. forbrug & antenne
o Rækkehus – 7.800 kr. ekskl. forbrug & antenne


