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Udfordringer og initiativer i forhold til Klostertorvet 

Aarhus har en vision om at være en god by for alle.  

I den sammenhæng blev Kenneth Balfelt Team i 2016 engageret til at 
udarbejde en kontekstanalyse i forhold til Klostertorvet. 

Kontekstanalysen beskriver fysiske, organisatoriske og sociale hand-
lemuligheder for at forbedre situationen omkring Klostertorvet, hvor 
der i 2016 var tiltagende udfordringer med, at de udsatte skabte 
utryghed for såvel andre som for dem selv. 

Kontekstanalysens handlemuligheder dannede udgangspunkt for, at 
byrådet i 2017 traf beslutning om en handlingsplan for Byens Rum. 
Handlingsplanen for Byens Rum bygger fuldt og helt på Kontekstana-
lysens bud på handlemuligheder og implementeres i et tværmagi-
stratsligt samarbejde mellem Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 
(MTM) og Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse 
(MSB).  

Med handlingsplanen for byens rum er der iværksat en lang række 
initiativer, med det formål, at de udsatte borgere får bedre plads i by-
ens rum, og at der skabes større tryghed.  

Initiativerne er iværksat og gennemført i tæt samarbejde med SAND - 
de hjemløses landsorganisation og i dialog med de udsatte borgere i 
området samt med Udsatterådet. Med handlingsplanen som afsæt, er 
der iværksat følgende initiativer: 

• Byen for Alle Netværket, som er et forum, der skal medvirke til 
at skabe konkrete løsninger på konkrete udfordringer i forhold 
til Klostertorvet og byens rum. I Byen for Alle Netværket ind-
går pt. Kirkens Korshær, SAND-de hjemløses landsorganisa-
tion, Frelsens Hær, Repræsentant fra G4S; Østjyllands Politi, 
beboerrepræsentant, Cityforeningen, repræsentant for de for-
retningsdrivende, repræsentanter fra MTM og MSB 

• Indsatsen med sociale viceværter på og omkring Klostertorvet 
er blevet styrket, og der er udleveret kontaktkort med hoved-
nummeret på de sociale viceværter til forretningsdrivende og 
beboere i området 

• Der er flyttet sociale indsatser fra området omkring Klosterto-
vet. Stofindtagelsesrummet er f.eks. flyttet til Sydhavnen i juni 
2018, hvor der også er etableret 10 nye natherbergspladser   

• Åbningstiden for Værestedet på Sydhavnen er blevet udvidet 
således, at borgerne omkring Klostertorvet har fået et 
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alternativ rum for ophold i dag-, weekend- og aftentimerne til 
døgnvarmestuen i Kirkens Korshær og Klostertorvet  

• Der er foretaget forskellige byrumstiltag i Klostertorvsområdet 
i form af f.eks. nyt toilet, fjernelse af cykelparkering mm. 

• Der arbejdes med at iværksætte små-jobs for de udsatte 
Dette har været i regi af Kirkens Korshær. Med ny lovgivning 
omkring sociale frikort vil små-jobs blive aktuelt i forhold til en 
større målgruppe af udsatte 

• Der er indsat vagter på Klostertorvet til at guide de udsatte og 
skabe et tryggere miljø 

• Politiet har øget deres tilstedeværelse på Klostertorvet og har 
senest afprøvet et tiltag med mobil politistation på torvet 

Et helt centralt element i handlingsplanen for Byens Rum er etable-
ring af fire nye hellesteder for de udsatte. Et hellested er et opholds-
sted for udsatte og kan være overdækket og bestå af bord/bænke-
sæt.  

I perioden fra juni 2017 til foråret 2018 blev der afprøvet forskellige 
modeller for, hvor og hvordan de nye hellesteder kunne opsættes. 
Der har i den sammenhæng været succes med det midlertidige helle-
sted ”Baghaven”, som de udsatte har bidraget til at opbygge ved 
Godsbanen. 

I efteråret 2017 blev den nye nålepark ved Sydhavnen indviet. Nåle-
parken er målrettet injektionsmisbrugere. Efter en forsøgsperiode 
med Nåleparken, har brugerne af stedet efterspurgt ændringer af hel-
lestedet – herunder etablering af lys. Dette arbejder forvaltningen der-
for aktuelt med at installere i samarbejde med brugerne. 

I juni 2018 traf byrådet beslutning om etablering af yderligere helle-
steder. Mere konkret blev det besluttet, at der midlertidigt skal opsæt-
tes hellesteder ved Ny Banegårdsgade og Vester Allé 15. Helleste-
derne skal oprettes indtil der på sigt kan etableres mere permanente 
hellesteder i området omkring Rådhusparken og Godsbanen. Helle-
stederne er begge under etablering, og i forhold til Ny Banegårds-
gade arbejdes der pt. på en lang række initiativer for at få de udsatte 
til også reelt at benytte stedet.  

Aktuel situation på og omkring Klostertorvet  

På trods af de mange initiativer, der er sat i gang, er der fortsat 
mange udfordringer i området omkring Klostertorvet.  

Der er ofte en stor koncentration af udsatte borgere på bænken ved 
torvet (overfor indgangen til Frelsens Hær). Flere af borgerne er ofte 
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påvirket og skaber uro samt utryghed. Dette påvirker dels de udsatte 
selv – men også de andre borgere, der færdes i området.  

Tilsvarende er der blandt naboer og fra nabogader til Kirkens Kors-
hær meldinger om gener, der følger af, at der i området ofte er en stor 
koncentration af udsatte.  

Forvaltningen vurderer dog, at der med handlingsplanen og master-
planen er skabt en ramme for, at Klostertorvet og byrummet omkring 
over tid bliver mere trygt. Der er således fortsat vedvarende opmærk-
somhed på udfordringer. Nye tiltag implementeres fortsat, ligesom 
forvaltningen afventer de mere langsigtede virkninger af allerede 
iværksatte initiativer. Forvaltningen har erfaring for, at forandringer ta-
ger tid – herunder at det tager tid for de udsatte at etablere nye møn-
stre for ophold i byens rum. 

Medio november vil Rådmanden for Magistratsafdelingen for Sociale 
Forhold og Beskæftigelse afholde et møde med bl.a. Byen for Alle 
Netværket og andre berørte borgere til en drøftelse af situationen om-
kring Klostertorvet. Her vil rådmanden orientere om de igangværende 
initiativer og drøfte de næste skridt for udvikling af byens rum. 

Endvidere vil rådmanden indlede drøftelse med Kirkens Korshær om 
andre løsninger i forhold til Kirkens Korshærs aktiviteter i Nørre Allé. 


