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BYFORNYELSE, BUTIKSFACADER OG SKILTNING  
– PRÆMIERING 2020

”Byrådet vil sammen med byens borgere finde frem til, hvordan vi skaber fremtidens Aarhus. En 
moderne fortolkning af en velfungerende og levende storby, der vil blive ved med at tiltrække nye 
indbyggere, fostre nye ideer, skabe nye arbejdspladser og danne en endnu bedre ramme om vores liv.”

Rådmand Bünyamin Simsek, 2020

Med Arkitekturpolitik 2012 og Kommuneplan 2017 sættes barren højt med hensyn til byud-
vikling og omdannelse. Aarhus Kommune har taget en lang række initiativer for at skabe 
gode arkitektoniske kvaliteter i byrummet, nybyggeriet og i kulturarven. Målet er at fastholde 
og udvikle byen på en sådan måde, at den opleves som velfungerende og attraktiv at bo og 
arbejde i. Præmieringerne af byfornyelse og butiksfacader er et af flere initiativer, der over 
en årrække har sat fokus på at fremme god arkitektur og som fortsat skal inspirere til bane-
brydende løsninger i dialog med byens borgere og byggeriets parter.

Aarhus Kommunes Præmiering af Byfornyelse skal fremme interessen for at modernisere og 
vedligeholde ældre ejendomme og for at indpasse nybyggeri i tilknytning til ældre bymæssig 
bebyggelse. De præmierede og nominerede projekter i 2020 er blandt de bedste eksempler 
på byfornyelse i Aarhus Kommune. Der er i udvælgelsen lagt vægt på, at der i transformering, 
restaurering, renovering og fornyelse af bygninger og facader er opnået bemærkelsesværdige 
arkitektoniske kvaliteter. Der spændes over transformation af et virksomhedsdomicil i Højbjerg 
og en ældre villa i Højbjerg til tilbygninger på en af byens markante kirker samt en smuk til-
bygning til en herskabelig villa. Projekterne kan fremhæves for at tage særligt bestik af byens 
kulturmiljøer og kulturarv i bestræbelsen på at tilføje byen nye og tidssvarende kvaliteter.  

Præmiering af Butiksfacader skal opmuntre og fremme indsatsen for kvalitet i bybilledet ved 
ombygning og vedligeholdelse. Der er i de præmierede og nominerede projekter lagt vægt 
på, at butiksfacaderne er tilpasset den øvrige bygning med hensyn til bygningsprofil, højde, 
facadeudformning og materialevalg. I år er der desuden fokus på skiltning af erhvervsbyggeri 
på vores indfaldsveje.

Præmierne uddeles til ejendomsejere og i særlige tilfælde lejere, der ved ombygning, vedli-
geholdelse eller nybyggeri har ydet en bemærkelsesværdig indsats for modernisering af de 
ældre byområder i Aarhus Kommune.
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STADSARKITEKTENS ORD

Præmieringsordningerne for Nybyggeri, Byfornyelse og Skiltning er en del af Aarhus Kom-
munes Arkitekturpolitik.

Præmieringsordninger startede på initiativ af Borgmester Bernhard Jensen, med ”Præmiering 
af vel vedlige holdte boligejendomme” i 1961. Denne ordning er siden blevet revideret til 
nu at omfatte renovering af alle typer ejendomme og nybyggeri i tilknytning til eksisterende 
byggeri, og er blevet omdøbt til ”Præmiering af Byfornyelse”.  I 1988 kom præmiering af ”Ny-
byggeri” til, og i 1996 kom den sidste præmieringsordning til, ”Butiksfacader og skiltning”.

Ved afgørelse af, hvilke byggerier der skal præmieres, lægges der vægt på kvalitetssans, 
indlevelse for helheden samt fornyelse. Heri indgår betragtninger om rumlige og æstetiske 
aspekter, funktionel udformning, materialebearbejdning og miljømæssige egenskaber, 
foruden friarealernes samspil med bygningen eller bygningskomplekset og tilfredsstillende 
opholdsarealer for ejendommens brugere.

”Præmiering af Byfornyelse” og ”Butiksfacader og skiltning” er to indsatser, jeg som stadsarki-
tekt er særligt glad for, især når de nu er udfoldet til at omfatte eksempler på energirenovering, 
transformation af udslidte bygninger og nye tilføjelser til vores smukke by. Ved at have fokus på 
at høj arkitektonisk kvalitet skaber gode rammer for vores liv, fastholder vi på denne måde byens 
historiske identitet og kvaliteter. 

Byfornyelsens særlige opgave er at forene gammelt med nyt og stimulere til fortsat udvikling på 
baggrund af en forståelse for det eksisterende.”

Stephen Willacy

Stadsarkitekt
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DET GRØNLANDSKE HUS, KULTURSALEN  

På Dalgas Avenue finder man nogle af de 
smukkeste og fineste villaer i Aarhus, især 
på den vestlige side hvor Det Grønlandske 
Hus ligger, og hvor Kultursalen nu er blevet 
tilføjet. 

Huset fremstår i en skarp og enkel form, i 
smukt canadisk cedertræ, som vil patinere 
flot og skifte farve over tid. Huset fremstår 
let og elegant under den smukke, gamle 
blodbøg. Med behørig afstand til den gamle, 
hvidpudsede palæagtige villa, er tilbygningen 
drejet en smule, langs matrikelskellet, for at 
understrege, at den er anderledes og ny. Den 
nye tilbygning underlægger sig hovedbyg-
ningen, men har sin egen stærke identitet og 
vækker nysgerrighed hos forbipasserende. 
Samspillet mellem de to bygninger skaber 
et spændende nyt landskabsformet ankom-
strum, som tager smukt imod én, når man 
bevæger sig langs Avenuen mod Tangkroen. 

Den nye Kultursal afspejler den enkle grund-
form, med højt til kip og flotte strejf af ly-
sindfald fra ovenlys langs gavlen. Væggene 
er beklædt med perforerede, glatte akustik-
paneler i skrællet fyr med en mat lak med 
lysfilm, som skaber en flot sammenhæng 
mellem interiør og eksteriør. 

Man lægger mærke til en gennemgående 
indbygget bænk i træ og en vindueskarnap, 
som indbyder til, at man sætter sig. Begge 
disse siddemøbler, kombineret med træ-
beklædningen, bidrager til at give huset en 
særlig intim stemning.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til Almene Formål har doneret 
6 mio. kr. til opførelse af Kultursalen. 
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FAKTA
DALGAS AVENUE ,  
8000 AARHUS C

Bygherre:
Det Grønlandske Hus

Byggeår: 
2015-2019

Omfang: 
Nybyg: 258 m2, Ombyg: 220 m2

Arkitekt: 
RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør: 
Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Landskabsarkitekt: 
Wainø og Frandsen  
Landskabsarkitekter
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GLOBAL TIMBER’ DOMICIL 

Når man kører langs Axel Kiers Vej i indu-
strikvarteret Viby Syd, støder man på en 
anderledes bygning, et ydmygt og elegant 
domicil, der ligger tilbagetrukket fra vejen, 
med et flot grønt landskab foran. ”Hvad var 
det, der skete her?” tænker man, lige idet 
man kører forbi. Man er nødt til at vende 
om og tage et ekstra kig på bygningen. Man 
oplever et raffineret hus, beklædt med lyst 
hårdttræ, og med store glasarealer der spejler 
sig i et elegant vandbassin. Det er ganske 
usædvanligt at opleve noget sådant, i det 
ellers ret hårde industrikvarter.

Tegnestuen RAVN Arkitektur, som har udar-
bejdet designet, er kendetegnet ved deres 
valg af materialer i høj kvalitet, en omhyggelig 
detaljeringsgrad og en sikker hånd. Når man 
oplever deres smukke sammensætninger, 

fremstår selve arkitekturen og rumlighe-
derne helstøbte og gennemarbejdede. Der 
er en tidløshed og en ro, når man oplever 
huset både set udefra og så sandelig også 
inde i kontorerne og udstillingsarealerne. 
Arkitekturen er mere end en udstilling af 
træ. De få, men nøje udvalgte materialer 
bliver præsenteret på en skandinavisk, mi-
nimalistisk måde. Materialerne taler for sig 
selv, og alle materialers tekstur fremhæves 
med ved hjælp af lys.

Mellem den nye bygning og den gamle lager-
hal er der skabt et fint gårdrum. Lagerhallen 
er beklædt med lodrette trælameller, som 
bidrager til at skabe et helstøbt miljø. Man 
kan være heldig at opleve verdens største 
samling af FSC-hårdttræ fra hele verden hér 
i Global Timbers flotte hus. 
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FAKTA
MICHAEL DREWSENS VEJ 1, 
8270 HØJBJERG 

Bygherre:
Global Timber A/S +  
Fredsted Floors A/S

Byggeår: 
2019

Omfang: 
1.470 m2 domicil,  
heraf 381 m2 ombygning

Renovering af 9.500 m2 lagerhal, 
inkl. facaderenovering

Arkitekt: 
Ravn Arkitektur A/S

Ingeniør: 
Arne Elkjær, Rådgivende 
Ingeniører A/S + Ole G. 
Jørgensen, Rådgivende 
Ingeniører A/S
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SCT. PAULS KIRKE, 8000 AARHUS C 
 
Sct. Pauls Kirke, med sine to flotte spir, 
tegnet af Arkitekt W. T. Walther, indtager en 
vigtig plads i Aarhus’ bybillede for enden af 
M. P. Bruuns Gade. Sankt Pauls Kirkeplads 
samler flere vigtige gader, Hans Broges 
Gade, Odensegade, og sammenbinder den 
østlige og vestlige del af Sankt Pauls Gade. 
Tilsammen en smuk forankring på Frede-
riksbjerg. Kirken har forandret sig igennem 
årene, første gang i 1978, hvor Arkitekterne 
Inger og Johannes Exner tilføjede et smukt 
menighedshus på kirkens sydlige runde 
apsis. Formen, som en vifte der udfolder 
sig radialt, med facetterede murværksgavle 
og karakterfulde kobberbeklædte shedtage, 
spiller flot sammen med omgivelserne og 
haverummet. 

Ved den seneste udvidelse har E+N arkitek-
ter valgt at fortsætte materialevalget med 
kobber og klimaskærm i glas til de to nye 
lette ’saddeltaske-lignende’ tilbygninger, der 
er monteret på siderne af kirkens østlige 
og vestlige facader. Her kan man tale om 

materialeslægtskab med byggeriet langs 
broen nederst på M.P. Bruuns Gade, byggeri 
der ligeledes er tegnet af Exners Tegnestue. 
Kirkens smukke murværk opleves stadig 
igennem glasfacadens vandrette solafskærm-
ningslameller i kobber, som samtidig til dels 
skaber psykologisk tryghed mod indkig. 

De stoflige kvaliteter ved kirkens smukke 
murværk fremhæves ved diskrete ovenlys, 
der er placeret mellem kirkens stræbepiller 
og tilbygningens tag. Om aftenen styrkes 
oplevelsen yderligere ved hjælp af fine lys-
sætninger indenfor. 

De nye facader tilføjer nye bylivskvaliteter 
langs begge gadeforløb, både dag og aften, 
igennem en kombination af talentfuldt arki-
tektonisk bearbejdning af et ganske enkelt 
volumen, der er hæftet på facaden og svæver 
over fortovet, samt materielvalg og detal-
jering, der vil patinere smukt, kombineret 
med den fine behandling af dagslys.
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FAKTA
SANKT PAULS KIRKEPLADS 1, 
8000 AARHUS C 

Bygherre:
Menighedsrådet, Sct. Pauls Kirke

Byggeår: 
2016-2017

Omfang: 
Om- og tilbygning af Sct. Pauls 
Kirke (nye kontorer, samtalerum og 
møderum.

Forbedrede tilgangs- adgangsforhold 
for kørestolsbrugere og barnevogne, 
gennembrud mellem kirke og 
sognehus

Arkitekt: 
E+N Arkitektur A/S 

Ingeniør: 
Søren Jensen Rådgivende A/S

Hovedentreprenør:
Juul og Nielsen, E+N

Byggesum:
14,4 mio. kr.
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VILLA I HØJBJERG

Statslånhuse blev bygget i perioden fra 1938-
1958, hvor der var skrappe krav til både 
størrelse og pris. Materialerne var var spar-
somme, og de første statslånhuse måtte 
maksimalt være på 85 m2, men de blev dog 
større frem mod 1958, hvor låneordningen 
ophørte. Statlånhuse er kendetegnet ved at 
være meget enkle i grundplanen, med lave 
facader udført i tegl og med regulære store 
vinduer samt tag udført med saksespær 
med lav hældning, som lofterne typisk føl-
tes som give interiørerne større rumlighed. 
De få kvadratmeter blev udnyttet optimalt, 
f.eks. blev spisestuen en spisekrog i køkke-
net. Da familien voksede, blev det til flere 
soveværelser og badeværelser i 1970erne. 
Familien, de nuværende ejere, købte huset 
i 2016, fordi huset ligger flot i naturen og 
er autentisk bygget i gode, gedigne mate-
rialer. De ønskede at bevare huset frem for 
at rive det ned og bygge nyt. Familien ”vil 
hellere have et lille, lækkert og enkelt hus 
med en stor detaljeringsgrad, som de kan 
lide, end et nye hus på 200 kvm, for det er 
en investering i deres liv”. 

Efter renoveringen fremstår huset yderst 
enkelt og roligt. Kombinationen af lækre 
materialer og smuk, enkel detaljering giver 
huset en særlig råhed. For eksempel er vin-
duerne i stue og soveværelse kvadratiske 
fra gulv til loft og er placeret yderst, med 
sorte vinduesrammer, som flugter med 
murværkets udvendige flade. Rummene 
forbindes med naturen udenfor og virker 
pænt rummelige, med et smukt lysindfald. 
To steder er traditionelle vindueshuller er-
stattet med en muret flade med filigran af 
åbninger, hvor petringer er fjernet. Bagved 
placeres vinduer, hvorved der skabes et 
særligt lys- og skyggespil. 

Husets grundlæggende arkitektur og særlige 
ånd bringes ind i det 21. århundrede, med 
et nøgternt, ydmygt, ærligt, enkelt, meget 
autentisk udtryk. Og så er renoveringen 
er gennemført med stor kærlighed til det 
oprindelige hus.      
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SØSTRENE GRENE’S LOGISTIKCENTER  

I de senere år bliver der blevet bygget fle-
re og større logistikhaller og domiciler i 
udkanten af Aarhus. Vores indfaldsveje er 
vigtige for byens borgere, som pendler til 
og fra arbejde hver dag. Ligeledes er det 
her, at besøgene og gæster får deres første 
indtryk af vores by. Så det er vigtigt, at vi 
fokuserer på kvalitet, hvorved man opnår et 
smukt samspil mellem disse store byggerier, 
landskabet og infrastrukturen. 

I dette tilfælde i det vestlige Aarhus ved 
Årslev, ved mødet med Herning motorvejen, 
har Søstrene Grene investeret i et 30.000 
kvm logistikcenter og 1.250 kvm admini-
strationsbygning. 

I lokalplanen er byggeriet beskrevet som 
en ”facadeejendom”, som stiller krav til 
udformning, skiltning mm, hvilket Søstrene 
Grene har taget til sig ved at lave et meget 
spændende bud og har skabt en facade, der 

afspejler virksomhedens brand og samtidig 
giver noget tilbage til de forbipasserende. 

Søstrene Grenes egen designer, Sara Forsberg, 
har skabt et 6 meter højt og 138 meter langt 
kunstværk, som afspejler deres kerneværdier, 
hvor blandt andet kreativitet og æstetik er i 
højsædet, hvilket skinner igennem i facadens 
udtryk. Designet er udviklet i akvarelmaleri, 
som tolker den lokale engs biotoper i et smukt 
visuelt landskabskunstværk i brændte nuan-
cer, som er overført til ca. 900 perforerede, 
kobberfarvede aluminiumsplader. Facaden 
skifter farvenuance i løbet af dagen, under 
forskellige vejr- og lysforhold, og om aftenen 
belyses kunstværket af LED-lys, både bagfra 
og foran. Det er et levende kunstværk, som 
afspejler dette steds særlige kvaliteter, mixet 
med Søstrene Grenes DNA. Der opstår en 
utrolig flot virkning, hvor der formentligt til 
tider opstår trafikkø foran bygningen for at 
opleve det smukke kunstværk.



13

FAKTA
LOGISTIKPARKEN 2,  
8220 BRABRAND

Bygherre:
Søstrene Grene Import A/S 

Byggeår: 
2017

Omfang: 
30.000 m2 logistikcenter og  
1.250 m2 administrationsbyg-
ning

Arkitekt: 
Dansk Hal Entreprise A/S

Facadeudsmykning: 
Cresten Grene (kreativ direktør 
og medejer) + egen designer
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TIDLIGERE KOLONIALVAREHANDEL

I forbindelse med tilføjelse af yderligere 
etager på ejendommen Mejlgade 74 valgte 
Remien Ejendomme ApS samtidig at udvikle 
de daværende butikslejemål i Mejlgade 72 
og 74.     

I ejendommen Mejlgade 72 havde der været 
en kiosk, så længe man kunne huske, når 
man cyklede forbi. Kiosk 72 var ret anonym 
og ikke det pæneste vindue mod byen, sådan 
som det fremgår af ’før-billedet’, fra inden 
den blev gennemrenoveret for et par år siden.

Bygherren havde kigget på et gammelt bil-
lede af ejendommen og fundet frem til, at 
der i tidligere tider havde været en butik 
med ’Kolonial Lager’ og ’Kød og Paalæg’. 
Det kan være svært at forstille sig, at der 
skjulte sig sådan en fin gammel facade bag 
den nyere kiosks facade. De nye renoverede 
butiksfacader er gennemført på smukkeste 
vis, med flot udførte, smalle vinduesprofiler, 
sprosser og malearbejder. Ved en nærmere 
undersøgelse af vinduessprosse-opdelingen 
viste det sig, at der var glas under stueeta-
geniveau for at give dagslys ned til kælder-

niveau. Det viste sig også, at man sagtens 
kunne bevare den oprindelige skiltning og 
samtidig blot tilføje den nye skiltning for de 
nye lejere (Culture Works) på glasfacaden. 

Naboejendommen, nr. 74, med sine tre fine 
buer er fra en helt anden tid og får tilføjet 
en anden bearbejdning af butiksfacaden, 
som passer godt til arkitekturen. Adgang til 
ejendommen sker igennem en ny gitterport 
af jern, mens selve butiksvinduerne følger 
buerne. Facadens base gør, at man ikke kan 
montere et skilt - af respekt for de flotte 
buer og de smukt pudsede og profilerede 
dekorationer. Make Nordics showrooms 
skilt er derfor placeret på selve glaspartiet 
ved indgangen. Det er et fint eksempel til 
vores skiltevejledning i Aarhus Kommune. 

Man kan mærke, at ejeren af de to bygninger 
viser stor kærlighed for deres nye butiks- og 
kontorfacader. Hér bliver der virkelig givet 
noget tilbage til byen.
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FAKTA
MEJLGADE 72,  
8000 AARHUS C

Bygherre:
Remien Ejendomme ApS

Byggeår: 
2018-2019

Omfang: 
Total udvendig og indvendig reno-
vering og transformation af tidligere 
kiosk til tidssvarende kontorlokaler 
med originalt facadeudtryk

Arkitekt: 
Thomas Steen Seiersen, maa, 
Remien Ejendomme



Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand


	BYFORNYELSE, BUTIKSFACADER OG SKILTNING 
	STADSARKITEKTENS ORD
	DET GRØNLANDSKE HUS, KULTURSALEN
	GLOBAL TIMBER’ DOMICIL 
	SCT. PAULS KIRKE, 8000 AARHUS C 
	VILLA I HØJBJERG
	SØSTRENE GRENE’S LOGISTIKCENTER  
	TIDLIGERE KOLONIALVAREHANDEL



