
2019



Præmiering af Nybyggeri 2019
Udgivet af Aarhus Kommune

Forfatter og redaktion: 
Stadsarkitekten i samarbejde med Teknik og Miljø 
Aarhus Kommune, 2019



3

FORORD

Aarhus Kommune har hvert år siden 1988 præmieret smukt og godt nybyggeri på Arkitek-
turens Dag. Aarhus Kommunes arkitekturpris uddeles til arkitekter og ejere af byggeri, der 
udmærker sig ved arkitektonisk kvalitet ud over det sædvanlige.

Ved afgørelse af hvilke bygninger, der skal præmieres, lægges der vægt på, at bygningen 
eller bygningskomplekset i den arkitektoniske helhed er et kvalitetspræget bygningsværk.

Den arkitektoniske helhed inkluderer rumlige og æstetiske aspekter, funktionel udform-
ning, materialebearbejdning og miljømæssige egenskaber. Også friarealernes samspil 
med bygningerne og tilfredsstillende opholdsarealer for ejendommens brugere er væsent-
lige.
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STADSARKITEKTENS ORD

Arkitekturens Dag er en af de største begivenheder i arkitekturens kalenderår. Over hele 
landet sættes der fokus på god arkitektur ved forskellige aktiviteter, og i Aarhus præmierer 
vi ekstraordinært og forbilledligt nybyggeri netop på Arkitekturens Dag, som i år falder 
mandag den 7. oktober. Desuden er den 1. oktober 2019 en ganske særlig dato, idet det er 
100-års jubilæet for Stadsarkitektembedet i Aarhus Kommune, som bliver fejret på Aarhus 
Rådhus på netop denne dato.

Ved at sætte fokus på god arkitektur understøttes byrådets vision om, at Aarhus skal ken-
des internationalt for sin arkitektur. Præmieringen af god arkitektur giver desuden byens 
borgere mulighed for at møde arkitekter fra den lokale arkitektklynges bedste tegnestuer 
og andre internationalt anerkendte arkitektvirksomheder og for at se de præmierede byg-
gerier på Arkitekturens Dag, mandag den 7. oktober.

Aarhus er inde i en rivende udvikling med mange bygge- og anlægsprojekter, som byens 
skyline med de mange kraner vidner om. Aarhus er samtidig begunstiget med nogle af 
landets bedste arkitekttegnestuer, der gennem mange år har sat deres præg på byens 
arkitektur, og også i år har der været et stærkt felt af nybyggerier på brutto-listen, som blev 
’indsnævret’ til 8 fi nalister – lige fra små, nyskabende ungdomsboliger, et transformeret 
enfamiliehus og nyt universitetsbyggeri til et nytænkende energiforsyningsanlæg

Det overordnede tema for dette års udvælgelse er, på linje med Arkitektforeningens tema 
i 2019, ’arkitekturpolitik og kulturmiljøer’. Et af de præmierede projekter er opført i et ka-
noniseret kulturmiljø, Universitetsparken, et andet nomineret projekt er opbygget omkring 
en fi relænget bindingsværksgård fra 1700-tallet, og to andre projekter er i det historiske 
miljø i Frederiksbjerg-kvarteret. Alle projekternes arkitekter har taget afsæt i stedets sær-
lige karakteristika og samtidig tilføjet nye arkitektoniske værdier. Samtidig formår arkitek-
terne at indfri fl ere dele af Aarhus Kommunens nuværende arkitekturpolitik, ikke mindst at 
skabe arkitektur på et internationalt niveau. En enig bedømmelseskomité valgte slutteligt, 
at følgende byggerier skulle præmieres: SKOU-Bygningen i Universitetsparken, byggeriet 
AARhus på Aarhus Ø samt et nyopført enfamiliehus i Brammersgade 39B.  

Bedømmelseskomitéen (fra venstre): 
Afdelingschef Ann Hamborg, Byggeri 
Billedkunstner Jan Balling 
Landskabsarkitekt Lisbeth Roi 
Rektor Torben Nielsen 
Arkitektskolen Aarhus 
Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek
Stadsarkitekt Stephen Willacy.
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Stadsarkitektens Særpris for midlertidig arkitektur går i 2019 til ’Det levende byggeplads-
hegn’ på Aarhus Ø, skabt af Institut for (X). 

Pier 4 ved Aarhus Ø vil være en kæmpe byggeplads de næste godt 3 år, og traditionelt er 
byggepladser indhegnet af et kedeligt byggepladshegn. Samtidig vil der på dette sted kom-
me mange besøgende til Havnebadet, og mennesker som færdes langs kajkanten mod 
AARhus og videre langs havnepromenaden. 

Som en del af helhedsplanen for Basin 7 tegnet af Gehl Arkitekter og BIG i samarbejde 
med Aarhus Kommune er der på sigt designet en række lave, langsgående bygninger, som 
vil indeholde forskellige udadvendte aktiviteter. Indtil det sker, om ca. tre år, har Kilden 
og Mortensen ApS i samarbejde med Institut for (X) skabt et populært midlertidigt miljø 
med mange forskellige aktiviteter. Miljøet er lidt á la Godsbane-miljøet, hvor Institut for 
(X) hører til. På Aarhus Ø består miljøet af mange forskelligt udformede containere, grønt 
beplantede terrasser, forskelligartet skiltning, caféer, forskellige spisesteder, lidt street 
food, fitness-aktiviteter m.v. Tilsammen er der tale om et 400 meter langt gademiljø, hvor 
der er en høj grad af ’liveability’, med stor tiltrækningskraft. Det er befriende, at miljøet 
her står i stærk kontrast til den polerede nye bydel. Det skæve får lov til at vokse frem, og 
man mærker, at der er tale om noget, som folk godt kan lide. Måske kan vi lære af det.
  
 

Stephen Willacy

Stadsarkitekt
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Foto: Martin Shubert
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FAKTASKOU-BYGNINGEN, AU HEALTH  

Bygningen af Aarhus Universitet har stået på kontinuerligt i 88 år, siden arkitekterne Kay 
Fisker, C. F. Møller og Povl Stegmann vandt den åbne arkitektkonkurrence i 1931. På trods 
af de mange års skiftende arkitekt-idealer, undertiden vanskelige økonomiske vilkår, sti-
gende krav til husets funktioner og mange andre vanskeligheder har universitets arkitekter 
med enestående styrke og sikkerhed konsekvent fastholdt konkurrenceforslagets arkitek-
toniske idé. I dag er det vel unødvendigt at nævne, at universitetet er et ikonisk bygnings-
anlæg i Danmark, med de simpelt formede huse i enkle materialer placeret landskabeligt 
omkring parkens dalsænkning. Bygningerne ligger alle langs terrænets yderkanter, og 
gennem deres stærkt markerede hovedretning nord-syd, delvist parallelt med kløften, 
understreges det, at arealet har sin længste udstrækning langs denne. 

Den nye Skou-Bygning er en udvidelse af Institut for Biomedicins institut. Bygningen 
indskriver sig i Universitetsparkens ovenfor beskrevne DNA. Bygningens arkitektoniske 
udtryk er kendetegnet ved bygningens nord-syd retning, skarp enkeltformede profil med 
de karakteristiske sadeltage og lysegule teglsten, og markerer sig med gavlens perforerede 
murværk, der viser, at huset er af vores tid.   

Ankomst fra nord sker over en stor asymmetrisk formet plads af klinker i flere farver skabt 
af kunstneren Leif Kath, indrammet af den ene længe mod vest og indgangsgavlen mod 
syd. Husets sydlige gavle skærer sig ind i landskabet, og landskabets støttemur og fritstå-
ende små bygninger er organisk formede ligesom resten af Universitetsparkens bygninger.  
Ved at forskyde bygningsvolumenerne parallelt opstår der en smuk lys sprække mellem 
dem begge og et meget flot indrammet kig mod Aarhus Domkirkes spir. Rummet imel-
lem, et lysfyldt organisk formet atrium, er omdrejningspunkt for bevægelsen og fællesska-
bet, hvor blødt svungne mødelokaler i glas møblerer rummet. 

Skou-Bygningen er fyldt med den mest avancerede teknologi og komplekse udluftnings-
systemer, der servicerer laboratorier for de godt 300 forskere og øvrigt videnskabeligt 
personale. Teknikken er dygtigt skjult i vægge og lofter, hvilket tyder på et stærkt tværfag-
ligt samarbejde. Ligeledes har der været et stærkt samarbejde med kunstneren Henriette 
Heise, som har indarbejdet motiver i finér i vægbeklædningen ved gangarealerne samt i 
glas på mødebokse. 

Skou-Bygningen viser med al tydelighed, at man kan - som igennem de sidste godt 90 
år - tegne tidssvarende arkitektur, der afspejler vores tid, og som samtidig respekterer det 
særlige kulturmiljøs egenart for det kanoniserede universitetsbyggeri. 

Bygherre:
Bygningsstyrelsen

Bruger:  
Aarhus Universitet – AU Health

Byggeår: 
2014-2018

Omfang: 
12.500 m2

Arkitekt: 
Cubo Arkitekter A/S

Ingeniør: 
Søren Jensen  
Rådgivende Ingeniørfirma A/S 

Landskabsarkitekt: 
Møller & Grønborg A/S
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Foto: R Hjortshøj
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FAKTA

Bygherre:
Kilden & Mortensen ApS 

Byggeår: 
2019

Omfang: 
26.500  m2

Arkitekt: 
BIG

Ingeniør: 
MOE AS, Aarhus

Landskabsarkitekt: 
BIG Landscape & 1:1 Landskab

Andet:
De to kunstnerne Mormor og 
Daniel van der Noon har stået 
for udsmykning af alle trappe-
opgange. 

AARhus  

Projektet AARhus er resultatet af en helt ny udbudsform ’Gentænk Basin 7’ fra 2013. En 
proces initieret af Aarhus Kommune, hvor man stillede følgende spørgsmål: ’Hvordan 
skaber vi - byliv i og omkring Bassin 7, der er attraktivt for børnefamilier - gode byrum og 
bylandskaber - skala i byggeriet, der tager afsæt i mennesker - understøtter social og øko-
nomisk bæredygtighed - mindsker bilparkeringens påvirkning af bylivsaktiviteter – samt en 
samarbejdsmodel og et team, som kan sikre realiseringen af ca. 3.000 m² bylivsaktiviteter.   

Vinderne fik byggeret til ca. 20.000 m² byggeri og indgik i samarbejde om udarbejdelse af 
en helhedsplan sammen med Aarhus Kommune. Team Kilden & Mortensen sammen med 
rådgiverne BIG, Gehl Architects og MOE vandt opgaven, som har resulteret i AARhus-pro-
jektet, Teateret Gruppe 38 og en stor restaurant, 21 små badehuse i forkullet træ, midlerti-
dige byggehegn og det nye havnebad. 

Bygningen markerer sig dramatisk mod øst med sin 21 etager høje spids mod havnens 
munding, hvor Bassin 7 mødes. Grundplan er en karréstruktur med et hævet gårdrum pla-
ceret ovenpå tre etagers parkering. En række af byhuse i to etager følger gadeplanet hele 
vejen rundt og åbner op for en ny bo-typologi, hvor man har mulighed for at ’leve-og-ar-
bejde’. På den modsatte side, mod vest, rejser sig en 14 etager høj spids. Kombinationen 
af den ’twin-peak’-agtige form åbner op for spændende lysindfald mod gården og kig ud 
mod nordøst og mod sydvest, hvor bygningsvolumenerne er lavest. Selve indskæringerne 
har fået bløde krumninger og store terrasser med lave grønne forkanter, som muliggør 
imponerende kig i mange forskellige retninger. Gårdrummets landskabsarkitektur er 
opbygget af flere lag geometriske former ovenpå hinanden. Facaderne er udført af højtre-
flekterende glas og med små balkoner sammenlignet med de uendelige horisontale på de 
ydre facader. 

Facaderne er meget ’clean’, med en kombination af glas, trekant-formet træ ved lejlig-
heds-skel og kontinuerligt vandrette altan-/terrasse-etagedæk i beton. Der kan ikke herske 
tvivl om, at man vil se AARhus indgå i BIG’s spændende portefølje af ikoniske boligbe-
byggelser, fra VM Husene, Bjerget og 8-tallet i København og Gårdscraber-projektet i New 
York.
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FAKTA

Bygherre:
Familien Fuglsang og Johannsen 

Byggeår: 
2018

Omfang: 
215 m2

Arkitekt: 
SpaceUnlimited

Ingeniør: 
Niras

BRAMMERSGADE 39B  

Når man bevæger sig fra Bruunsgade mod øst langs den nordlige side af Brammersgade, 
går man langs to ret lukkede facader. Den ene er den ældste industribygning i Frederiks-
bjergkvarteret, bygget af M. P. Bruun i 1852 og senere, for nogle år siden, konverteret til 
boliger. Ved siden af, et ret nyopført rød og brun-stribet fem-etages hus med boliger, som 
erstatning for en gammel cirkulær betonsilo. Pludslig få man øje på en lille blok i grå-bru-
ne mursten, som svæver over fortorvet. Ens nysgerrighed bliver vækket - hvad forgår det 
her? I en sprække mellem galven på Brammersgade 39 og en tre-etages boligejendom, 
Brammersgade 41, en fin tre-etages boligejendom opført i 1893, lige på hjørnet ved St. St. 
Blichers Gade. Det er spændende at gå på opdagelse på Frederiksbjerg.   

Det viser sig, at de anvendte teglsten stammer fra Nyborg Slot! Arkitekten bag Brammer-
sagde 39B, Jørn Frøsig Johannsen, købte et større parti mursten og har bygget et meget 
spændende nyt 4/5-etager højt byhus til sit familie. 

Byhuset er en klippe af sten, som klatrer op af gavlen på Brammmersgade 39. To forskudte 
volumener overlapper hinanden omkring hjørnet, lidt som et hængsel, og kaster smukke 
skygger fra sig. Vinduesåbninger i forskellige størrelser, de fleste fra gulv til loft, giver en 
menneskelig skala. Arkitekten leger også med vinduesplaceringen, nogle gange helt frem-
me ved facadelinien, andre gange trukket helt tilbage. Kombinationen af vinduesformater 
og placering i murværket samt forskudte volumener skaber en underspillet skulpturel, 
minimalistisk arkitektur.       

Håndvæksmæssigt er byhuset sublimt, både indvendigt og udvendligt. Der er en idérig-
dom i materialvalg og detaljeringsniveau kombineret med smukke rumlige forløb, som 
man sjældent ser nutildags. 

Det er et unikt, helstøbt, kompromiløst kvalitetsbyggeri, som Aarhus er heldig at have. 
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FAKTA

Bygherre:
Sandra Dahl Jacobsen og  
Søren Feldt Jacobsen 

Byggeår: 
1937 / 2019

Omfang: 
171 m2

Arkitekt: 
Steffen Vedel  
Kjærlund Christensen 

JOHANNES EWALDS VEJ 30  

Når man kører rundt i byens parcelhuskvarterer, lægger man mærke til, at vi lever i en 
forandringstid. I Åbyhøj, for eksempel, gennemføres nogle spændende nye klimapro-
jekter, hvor Aarhus Vand og Aarhus Kommune er ved at separere kloakvand ved blandt 
andet at tilføje små forsinkelseshaver i vejkanten. De nye små haver er samtidig med til 
at forskønne gaderummet og reducere bilernes hastighed. Forandringstiden kan også ses 
på boligernes design i parcelhuskvartererne, da der nu er flere, som vil bygge om, til at 
imødekomme den måde vi ønsker at bo på i dag. 

Her på Johannes Ewalds Vej 30 har familien Jacobsen totalt transformeret en simpel lille 
funkisbolig fra 30’erne. Sammen med deres arkitekt har de bygget på og ved siden af 
det eksisterende hus, ved at folde et ’S-formet’, rumligt forløb omkring huset, som totalt 
transformerer det fine lille anonyme hus til noget ret særligt og tidssvarende.  

Familien har udnyttet potentialet for en bedre kontakt til deres mere private baghave og 
har skabt en overdækket terrasse i tilknytning til køkkenet og de øvrige rum mod gaden, 
hvor der er sol fra middagstid frem til aften. På 1. salen er der et fint soveværelse, værelse 
og opholdsstue, hvorfra man har et meget flot langt kig frem mod byen og over Ådalen 
mod Brabrand. 

Selve ’S-formen’ fremhæves i den gråfarvede metalbeklædning og ved en ca. 50 cm ud-
kragning frem over den oprindeligt hvide bolig ud mod gaden, hvor skyggevirkningen dra-
matiseres yderligere af det stærke ’S-motiv’. Det er et meget effektivt arkitektonisk greb, 
som skaber en rigtigt spændende og moderne boform, hvor forholdet mellem det indre liv 
og kontakten til gaden og haven fremhæves.                            
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FAKTA

Bygherre:
AffaldVarme, Teknik og Miljø 
Aarhus Kommune 

Byggeår: 
2017-2018
Installation af teknik (varme-
pumper mm) pågår stadig

Omfang: 
2.500  m2

Heraf ca. 300 m2 til skraldesug 
og 40 m2 der huser lednings-
ejere

Arkitekt: 
Rambøll Arkitektur. 
Kollision har været rådgiver på 
lysprojektet 

Ingeniør: 
Cowi 
Med Arkikon som underrådgiver 
ift. projekteringen

MASKINRUMMET 

AffaldVarme kan med god grund være stolte af deres nye innovative bygning ’Maskin-rum-
met’ på indgangen til Aarhus Ø. Der har været en tendens til at undervurdere, hvilken 
betydning en sådan ’teknikbygning’ har for samfundet. Aarhus Kommune har vurderet, at 
med den prominente beliggenhed på Aarhus Ø, kombineret med de voksende behov for 
at gøre opmærksom på vores klimaudfordringer og reduktion i CO2-udledningen, burde 
dette afspejles i arkitektur af høj kvalitet. Maskinrummet, med sin lyse farve og velpro-
portionerede volumen, skaber en værdig arkitektur af vores tid. Facaden er opbygget af to 
dele, en indre tung betonkonstruktion, som er bærende og lydisolerer husets avancerede 
maskiner fra omgivelserne, og en ydre, let facade af perforeret og bølgemønstret, hvidfar-
vet metalbeklædning med en nyskabende lysudsmykning, integreret i facaden med den 
allernyeste teknologi indenfor bl.a. bæredygtig varmeproduktion.

Bygningen rummer blandt andet et varmeveksleranlæg og el-drevne varmepumper, som 
skal hente varmen i Aarhus Bugten. Energianlægget skal imødekomme behovet for varme 
hos de mange nye indbyggere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner og samtidig 
være med til at introducere nye grønne teknologier i fjernvarmen.  

Varmepumperne er et innovations- og udviklingsprojekt (bl.a. støttet af EU). Det er nyt at 
have en stor varmepumpe i et centralt kraftvarmeområde, og teknologien med at lave var-
me ved hjælp af havvand er også ny. I 2019 installeres de første to havvandvarmepumper i 
bygningen, som på sigt vil kunne rumme 12 varmepumper. 

Anlægget bliver bygget, så det er forberedt til at forsyne store dele af Aarhus Midtby i takt 
med byudviklingen, det stigende behov for varme og den teknologiske udvikling inden for 
varmepumper, der henter varme fra havvand.

Ud over veksleranlæg og havvarmepumper indeholder Maskinrummet også affaldssug og 
tekniske installationer inden for fibernet og strøm. 

Den nordlige del af bygningen rummer affaldsopsamling fra hele Aarhus Ø, igennem et 
underjordisk sugesystem. Et kæmpe hydraulisk pumpesystem folder facadepartierne op. 
Samtidig har AffaldVarme indtænkt formidling i opførelsen af bygningen, så grupper af 
børn og voksne kan blive klogere på både fjernvarme, havvandvarmepumper og affaldssug 
på Aarhus Ø. 
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FAKTA

Bygherre:
Skt. Pauls Gade 42 ApS  
/ PLH Ejendomme ApS 

Byggeår: 
2018-2019

Omfang: 
1.440 m2

– 11 lejligheder i forhuset og  
5 rækkehuse i gården

Arkitekt: 
Prisme Arkitekter a/s

Ingeniør: 
Søren Jensen  
Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Landskabsarkitekt: 
Kjeld Slot

SKT. PAULSGADE 42  

Bebyggelsen er todelt, med et forhus i 4 etager, som har erstattet den gamle ’Villa Nico’, 
og et atelierhus langs den vestlige side af gården, der tidligere husede et nedslidt garage-
anlæg.

Forhuset bygger videre på nabobygningens højde, som afslutter karréen. Huset indpasser 
sig som en nytolkning af byhus-typologien, med tre karnapper i to etages højde, der er 
beklædt med for-patineret tombak i en mørkebrun farve, som spiller flot sammen med de 
grå blødstrøgne teglsten. Alle lejligheder er gennemlyste, med sydvendte franske altaner. 
Fra karnapperne er der fine kig mod vest og øst langs Skt. Pauls Gade. Ovenpå karnap-
perne i tagetagen er der fine terrasser, som vender mod syd.  På den modsatte side er der 
fra alle etager god kontakt til gårdmiljøet, med en flot haveplan og et imponerende kig til 
ARoS’ regnbue, ’Your Rainbow Panorama’ og Aarhus Rådhus.  

Selve atelierboligerne er i to plan, med store vinduespartier der vender mod øst, med hver 
sin private have, som har tilknytning til et fælles gårdareal, der funger meget godt. Hver 
bolig har ovenlys, som trækker lys ned i trapperummet, som reflekterer lyset ind i den 
bagerste del af boligen i stuetagen.  

Som helhed funger projektet meget godt, med smukke materialer og samspil med naboer-
nes gårdmiljø.   
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FAKTA

Bygherre:
Studielandsbyen / Ejsingholm 

Byggeår: 
2017

Omfang: 
1.200 m2

Arkitekt: 
lenschow & pihlmann

Ingeniør: 
LB Consult A/S 

Landskabsarkitekt: 
lenschow & pihlmann

STUDIELANDSBYEN SØGÅRDEN 

Studielandsbyen tager sit afsæt i den gamle gård, Søgården, en firlænget bindingsværks-
gård fra 1700-tallet. Flere nyfortolkede bygningslænger er placeret langs de eksisterende 
bygninger med næsten samme snit. I samspillet mellem det gamle og det nye opstår der 
et intimt netværk af gader og små torve. De 56 nye lejligheder, enkeltmands- og delelejlig-
heder til de ca. 60 studerende, har allesammen spændende høje rumligheder, der stræk-
ker sig højt op til tagets kip med indskudt hems. Værelserne henvender sig både til det 
omkringliggende landskab og ind mod gadeforløbet, som binder fællesskabet sammen.
  
De nye længebygninger er stærkt inspireret af gårdens fine gamle bindingsværkskonstruk-
tioner. Facadernes tektonik aflæses tydeligt. Glaspaneler og dørpartier, kombineret med 
lukkede træpaneler, spænder mellem bundrem til toprem og skaber tilsammen en smuk, 
enkel og rolig facade. Tagfladen af pandeplader i alu-zink har et godt udhæng uden tagren-
de, hvilket giver facaderne en skarptskåret profil. Man kan dog sige, at træet i bunden af 
facaden patineres hurtigere end den øverste og mere beskyttede del af facaden.

En af gårdens oprindelige anlægsbygninger indeholder fællesrum i et dobbelt højt rum 
med synlige bindebjælker og tagspær. Bygningen et totalt renoveret med nye fodremme, 
nogle nye underdokke og hovedstolper med delvist nye dele indskåret efter gamle hånd-
værksprincipper. Al træet er afrenset og overfladebehandlet med trætjære. Efterisolering 
ligger ovenpå synligt tagværk og er beklædt med rå fibergipsplader. Facaderne er alle 
efterisolerede med en indvendig facadeisolering, som er en fritstående forsatsvæg med 
papiruldsisolering og fibergips med maling.  

Projektet er, i sin helhed og detaljeringer, et smukt eksempel på stor inspiration og arkitek-
tonisk mod i sin nyfortolkning, og er samtidig stærkt inspireret af gammel byggeskik. 
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