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BEDØMMELSESKOMITÉEN (fra venstre): 

Landskabsarkitekt, Lisbeth Roi 

Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, 

Rektor, Torben Nielsen, Arkitektskolen Aarhus, 

Stadsarkitekt, Stephen Willacy, 

Billedkunstner, Signe Klejs, 

Afdelingschef Ann Hamborg, Byggeri

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 udformning, 
materialebearbejdning og miljømæssige egenskaber. Også friarealernes samspil med byg-
ningerne og tilfredsstillende opholdsarealer for ejendommens brugere er væsentlige.
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STADSARKITEKTENS ORD

Arkitekturens Dag (første mandag i oktober) er normalt en af de største begivenheder i ar-
kitekturens kalenderår, som vi i Aarhus Kommune fejrer ved at præmiere ekstraordinært og 
forbilledligt nybyggeri. I Corona-året 2020 bliver vi desværre nødt til at undlade den festlige, 
offentlige præmiering på Aarhus Rådhus, men med denne præmieringsfolder og udstilling af 
plancherne fastholdes fokus på god arkitektur og byrådets vision om, at Aarhus skal kendes 
internationalt for sin arkitektur. 

Aarhus er inde i en rivende udvikling med mange bygge- og anlægsprojekter, som byens sky-
line 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 bruttolisten, som blev ’indsnævret’ 
til 9 finalister – lige fra nyskabende ungdomsboliger, over flot erhvervs- og kulturbyggeri til 
flere spændende og nytænkende boligbyggerier. 

Det overordnede tema for dette års udvælgelse er, på linje med Arkitektforeningens tema i 
2020, ’det gode boligmiljø og fællesskaber’.  To af de præmierede projekter er netop bolig-
projekter, opført i meget forskellige omgivelser – i Aarhus C og i Nye, men begge opført i 
gedigen kvalitet, og man mærker, at projekternes arkitekter har taget afsæt i stedets særlige 
karakteristika og samtidig tilføjet nye arkitektoniske værdier. Desuden formår arkitekterne 
at indfri flere dele af Aarhus Kommunens nuværende arkitekturpolitik, ikke mindst at skabe 
arkitektur på et internationalt niveau. Af det meget stærke felt af nominerede i år valgte en 
enig bedømmelseskomité slutteligt, at følgende byggerier skulle præmieres: Jordskokkevæn-
get i Nye, Stenpassagen i Aarhus C og Aarhus Internationale Sejlsportscenter på Aarhus Ø. 

Pris for erhvervsbyggeri i Aarhus Kommune går til Danske Banks nye hovedkontor.
Bygherre: Danica Ejendomme og Arkitema Architects.

Stadsarkitektens Særpris for midlertidig arkitektur går i 2020 til den frivillige hjælpeforening 
’Arkitekter uden Grænser’ ved Arkitekt Kim Pretzmann med flere for Projekt Udenfor.

Stephen Willacy
Stadsarkitekt
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JORDSKOKKEVÆNGET, NYE  

De første bebyggelser er for nyligt blevet 
færdiggjort i den nye bydel Nye i det nord-
lige Aarhus, og det tegner sig rigtigt godt 
for fremtiden. 

Nye er bundet sammen med nabolandsby-
erne Elev og Elsted via et smukt moræne-
bakkelandskab, der hælder mod syd, med 
flotte kig mod Aarhusbugten. 

Længehusene på Jordskokkevænget er pla-
ceret lige syd for Elev, omkring et centralt 
grønt område kaldet Fælleden, og et kær, 
som man ser det i de oprindelige lokale 
landsbyer, Elev og Elsted. Denne nytolkning 
er grundlæggende for det identitetsska-
bende fælleskabsrum, med stiforbindelse, 
regnvandsgrøfter med smukke græsarter og 
blomster, der understøtter biodiversiteten, og 
et klimatilpasningsprojekt, hvor regnvandet 
samles i et kær, eller et klimatilpasnings-
bassin, på moderne dansk.  

Med de skarptskårne, enkle former og den 
gennemførte træbeklædning udgør bygnings-
arkitekturen en stærk helhed, der spiller 
meget flot sammen med det omkringliggende 
landskab. Og Fælleden binder bebyggelsen 
flot sammen med de nyetablerede nabobe-
byggelser på Solsikken. 

Når man træder indenfor, kan man mærke 
en flot samhørighed med både terrasserne, 
landskabet og horisonten mod Bugten. De 
smelter sammen. De to etager er bundet 
sammen med et flot højt rum i dobbelt 
højde, med integreret vinkeltrappe, som 
giver et smukt lysindfald oppefra. Der er flere 
rumlige overraskelser, hvor den karakteristi-
ske skarpe geometri følges op indendørs, 
helt op til kip, med høj loftshøjde og dybe 
lysskår i tagfladen.
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FAKTA
JORDSKOKKEVÆNGET 15-45, 
NYE, 8200 AARHUS N

Bygherre:
Tækker

Byggeår: 
2017-2019

Omfang: 
2.760  m2

Arkitekt: 
Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær 
og LOOP architects ApS

Ingeniør: 
Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Foto: 
Ib Sørensen
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STENPASSAGEN 

Her ved Østboulevarden 11a & 11b er der 
tegnet to meget forskelligartede byggepro-
jekter, hvoraf den ene bygning vender mod 
Østboulevarden og afslutter karrébebyg-
gelsen som en huludfyldning, imens den 
anden er placeret i det bagvedliggende 
gårdrum. Arkitekterne har i deres arbej-
de formået at skabe en fin sammenhæng 
mellem bygningerne, og de har samtidig 
indpasset bygningsvolumenerne og skabt 
et selvstændigt og fremsynet arkitektonisk 
udtryk i begge bygninger. 

Østboulevarden blev anlagt i perioden fra 
midt i 1870’erne til 1892 og stiger kraftigt 
fra Østbanetorvet op mod Kirkegårdvej. 
Beboelsesejendommene er opført mellem 
1895-1915, hvor hver enkelt ejendom optager 
hældningen med en flot karakteristisk takket 
facadelinje og tagprofil. Gaderummet er 
desuden karakteriseret ved de mange fine 
brede forhaver med lave jernhegn.    

Gaden ’knækker’ lige her ved huludfyldnings-
projektet, hvilket arkitekterne har udnyttet 
til fulde, med de karaktergivende trekantede 
karnapper i glas og metal, som vender blikket 
mod Aarhus Ø og Bugten. Den nye bygning 
’spiller med på’ gadens egenart, med takket 
facadelinje og en nytolkning af mansardtaget. 
Facadens bearbejdning er udført i en smuk 

mørk rødbrun Pedersen-tegl, med en mørk-
farvet, tilbagetrukket fuge. Tagbeklædningen, 
kombineret med karnapper i rumhøjde og 
udfyldningspaneler i vinduespartierne, er 
udført i samme gyldne farvetoner og spiller 
smukt sammen med murværkets farver. 
Arkitekturens proportionering, kombineret 
med materialesammensætningen, pirrer 
vores sanser og løfter vores humør. 

Efter denne fine arkitekturoplevelse går man 
igennem porten ind mod gårdrummet, hvor 
man får en endnu større arkitektonisk ople-
velse. En spændende nytænkende teglmosaik 
af karnapper og grønne terrasser skubbet 
frem og tilbage, nærmest som et Tetrisspil, 
skaber et smukt relief af lys- og skyggevirk-
ninger. Tegl, som kendes for at virke som 
et tungt materiale, virker vægtløst. Der er 
noget poetisk og særligt ved byggeriet, som 
er et besøg værd på fremtidige arkitektur-
byvandringer.  

Fælles for begge projekter er den højeste 
kvalitet, hvad angår materialevalg, farve-
sætning, håndværket og detaljeringsgraden, 
såvel ude som inde. Både trappe, eleva-
torrum og lejlighedsinteriør har en meget 
flot finish og lyssætning. Man mærker, at 
kvalitetsniveauet er gennemført.  
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FAKTA
STENPASSAGEN 3-15,   
8000 AARHUS C

Bygherre:
ØB Udsigten ApS 

Byggeår: 
2018-2020

Omfang: 
ca. 2.450  m2

Arkitekt: 
LOOP architects ApS

Ingeniør: 
Tækker Rådgivende Ingeniører            

Landskabsarkitekt: 
LOOP architects ApS

Foto: 
Helene Mikkelsen
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AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER 

Aarhus Internationale Sejlsportscenter ligger 
prominent placeret, ved den yderste mole 
ved indsejlingen til Aarhus Lystbådehavn, 
med en meget flot udsigt mod Risskov. 
Huset indskriver sig i overgangen mellem 
byen og havnen, via en promenade, der 
på smukkeste vis strækker sig hele vejen 
rundt om Aarhus Ø. Huset spiller samtidig 
godt sammen med sin nærmeste nabo, 
bebyggelsen Ship.  

Som resultatet af en international inviteret 
arkitekturkonkurrence, udgør Aarhus Inter-
nationale Sejlsportscenter en arkitektur, 
der matcher ambitionsniveauet. Uddrag 
fra Dommerkomiteens betænkning: ”Det er 
dommerkomiteens opfattelse, at bygningen 
er placeret i et byudviklingsområde, der 
allerede bærer præg af stor mangfoldighed 
og variation i de arkitektoniske udtryk. Det 
er komiteens vurdering, at projektet tilfører 
en ny dimension til stedet, og at det lykkes 
at skabe en bygning, der tilfører stedet en 
ny stolthed, ved at anerkende det stedsspe-
cifikke og historiske afsæt”.

Der er tale om en helstøbt arkitektur i beton 
og glas, hvor eksteriør og interiør hænger 
smukt sammen. Huset indskriver sig i den 
nordiske tradition, hvor enkelthed i form, 
funktion, materialer og konstruktion sam-
mentænkes i en helstøbt kunstnerisk idé. 
Huset og stedet hænger uløseligt sammen.

Hvis man ankommer til Sejlsportscenteret 

langs betonpromenaden ud mod Aarhus 
Bugten, har man mulighed for at sætte sig 
på en af de enkle og robuste, indbyggede 
egetræsbænke. Det er en fin gestus til bor-
gerne, en invitation til at tage en hvil og 
nyde den smukke havudsigt og de mange 
sejlsportsaktiviteter. Bagved bænkene kan 
man kigge ind igennem store glaspartier i 
den kæmpe hal, på sejlsportsudøvere på 
højeste niveau og på deres sejlklare både. 
Samtidig foregår her også skoleaktiviteter i 
løbet af dagen, hvor alle både ved står klar 
til eleverne ved ankomst, så der ikke spildes 
tid på klargøring. 

Sejlsportscenteret er for den danske sejl-
sportselite, og det kræver de ypperste facili-
teter. Bygningsvolumenet indeholder mange 
forskellige olympiske bådklasser, værksteder, 
fitness og træningsrum, undervisningslokaler, 
mødelokaler, kontorer, omklædningsfaciliterer, 
køkken, afslapningsarealer og stor tagterrasse 
på 1. sal, samt gode muligheder for at kigge 
på sejlsport ude på Bugten. Bygningen er 
hævet op på en plint udført i Densiphalt, 
der passer rigtigt godt til havnens øvrige 
robusthed og æstetik. 

Da Aarhus i 2018 var vært ved afholdelsen 
af VM i 11 olympiske sejlsportsdiscipliner, 
fungerede Sejlsportscenteret perfekt, og 
man må forvente flere olympiske medaljer 
ved det næste OL i Tokyo, nu hvor der er 
blevet skabt så gode træningsmuligheder 
her i Aarhus.
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FAKTA
ESTER AGGEBOS GADE 80A, 
8000 AARHUS C

Bygherre:
Fonden Aarhus Internationale  
Sejlsportscenter 

Byggeår: 
2016-2018
Officielt indviet d. 23. maj 2018  af 
HKH Kronprins Frederik

Omfang: 
3.100 m2

Arkitekt: 
Entasis A/S og  Praksis arkitekter ApS

Ingeniør: 
Henry Jensen A/S 

Landskabsarkitekt: 
Schønherr A/S 

Foto:
Helene Høyer Mikkelsen
Peter Brøgger
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AFDL. 14 – BUEN, UNGDOMSBOLIGER   

De 86 ungdomsboliger i ’Buen’, som byggeriet 
populært kaldes på baggrund af den elegante 
buede grundform, har fået en prominent og 
synlig beliggenhed i det nordligste hjørne af 
den tidligere præmierede bebyggelse (2017) 
Ny Rosenhøj - Boligforeningen Århus Om-
egns Afdeling 2. Buen byder på en fantastisk 
panoramaudsigt fra fordelingsgangerne, ud 
over Viby og over Ådalen mod Brabrand, og 
udsigten bliver stadigt mere imponerende, 
jo højere man kommer op i bebyggelsen. 
Der er direkte adgang til letbanen, som 
giver hurtig og nem adgang til byens un-
dervisningsinstitutioner, og desuden kan 
man kigge direkte over på Aarhus Akademi 
på den anden side af Ringvej Syd, og der er 
kort gåafstand til Viby Gymnasium. 

Byggeriet er symmetrisk opbygget og er 
forsynet med tagterrasse, der trapper stejlt 
op i begge ender, fra en til fire etager. Begge 
hovedfacader, mod syd og nord, er beklædt 
med et regulært kvadratisk, modulært gitter-
system med meget forskellige udfyldninger 
og facadebeklædninger. Mod syd er facaden 
opbygget i en kombination af triangulære 
trapezplader og lyse beklædninger på selve 

betonstrukturen og med store glaspartier 
imellem. Mod nord er betonrammestrukturen 
synlig, med en kombination af trælameller 
og plantekasser og rækværk i galvaniseret 
stål, ud mod udsigten - og med trælameller 
langs boligens facade. Der er en rar, rå at-
mosfære i den åbne adgangsgang, der virker 
overbevisende, især med kombinationen af 
grå beton, ubehandlede træbeklædninger 
og beplantning – og med de skiftende kig 
mod landskabet i en let buet bevægelse. 

I Buens stuetage er der et større fælleslokale 
med direkte adgang til separat vaskeri og 
til en have mod syd. Selve landskabsbe-
arbejdningen virker ret generisk, med en 
god blanding af forskellige blomstertyper, 
der understøtter biodiversiteten og giver 
mindre drift og vedligeholdelse. Der burde 
dog være specifikke arealer med mere fast 
belægning for at imødekomme forskellige 
typer møblering og anvendelsesmuligheder 
for beboerne. 

Det er præmieringsudvalgets klare over-
bevisning, at Buen bliver et rigtigt godt 
sted at bo. 
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FAKTA
ROSENHØJ 40-98, 8260 VIBY J

Bygherre:
Boligforeningen Århus Omegn 

Byggeår: 
2018-2019

Omfang: 
3.410 m2

Arkitekt: 
Effekt Arkitekter ApS

Ingeniør: 
Ingeniørfirmaet Viggo Madsen

Landskabsarkitekt: 
Effekt Arkitekter ApS

Foto:
Rasmus Hjortshøj
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KVÆRNLOFTET, RISSKOV BRYNET  

Kværnloftets grundplan har videreudviklet 
lokalplanens grundstruktur, med forfinet 
elegance både i plan og i høj grad også i 
facadearkitektur. I Aarhus Kommune arbej-
des der i dag med, at man skal tænke i byliv 
før byrum før bygninger, og at mennesker 
er i centrum. Dette projekt er et rigtigt fint 
eksempel på, hvordan man inden for den 
foreliggende ramme har udviklet og masse-
ret dette ’mantra’ ind i den særlige urbane 
kontekst i Risskov Brynet. 

Igennem indlevet byrumsindretning og land-
skabsbehandling er der opstået et særligt 
sted i bydelen. Den centrale pergola bryder 
gårdrummet ned i forskellige rumligheder 
med integration af cykelparkering, adgang 
til parkeringskælder, intime opholdsarealer 
og forskellige beplantningstyper. Parkerings-
lommer på overfladen er markeret med 
en kombination af flere belægningsfarver 
og plantekasser, der gør byrummene mere 
intime og stoflige. 

Overgangen mellem byrummet og bygningens 
stueetage er markeret ved en kant i Cortenstål 
og forskellige typer beplantning, der skærmer 
opholdsarealer i tilknytning til stueetagens 
boliger. Selv om opholdsarealerne er relativt 
små, er de meget populære, med mange 
individuelle indretninger og legeredskaber.

Bygningsvolumenet i lysegrå beton slanger 

sig fra en otte etagers punkthusmarkering 
mod det indre Risskov Brynet og trapper 
ned fra fem til fire etager, mod toetagers 
rækkehuse med karakteristiske shedtage, der 
tilpasser sig de flotte nærliggende landskaber 
ved Riisvangen. Landskabsbearbejdningen 
integrerer ramper i niveauspring på fineste vis. 

Facadeudtrykket er usædvanligt i disse tider, 
hvor beton har været ret udskældt, men hér 
har man, med særlig omhu i detaljeringsgrad 
og kvalitetsbetonstøbning, frembragt noget 
ganske innovativt og originalt. Proportio-
neringsforhold mellem betonfladen og de 
rytmiske slidser, vinduesåbningers størrelse 
og karnappernes placering kombineret med 
de særligt gyldne farver udtrykker en lethed 
og et raffinement, som er sjældent set i 
nyere tid her i Aarhus. 

Alle lejlighederne er gennemlyste, og ind-
retningen er ganske usædvanlig, idet der er 
badeværelser med vinduer placeret i facaden. 
Det virker ganske befriende at få dagslys 
ind, og at man fra dette vigtige rum har 
mulighed for at åbne et vindue ud til det fri.

Ved rundvisning med bygherren mærker 
man også, at de er yderste tilfredse med 
samarbejdet med deres rådgiver, og at de 
har fået rigtigt gode tilbagemeldinger fra 
lejerne. – Stort tillykke hele vejen rundt! 
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FAKTA
KVÆRNLOFTET 2-44, 
8240 RISSKOV

Bygherre:
AP Ejendomme A/S, 
datterselskab af AP Pension

Byggeår: 
2018-2019

Omfang: 
12.298 m2

Arkitekt: 
SLETH A/S og Arkitema

Totalentreprenør: 
NRE  Danmark

Landskabsarkitekt: 
Arkitema
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ÆGGEPAKKERIET

Æggepakkeriet er det første boligbyggeri i 
det store prestigeprojekt ’Kulturkvarteret’ 
på de tidligere Godsbanearealer. Det tegner 
godt for kvalitetsniveauet af de fremtidige 
byggerier. 

Æggepakkeriet er opbygget af tre meget 
forskelligartede nye bygningsvolumener, 
hvoraf de to spiller direkte sammen med 
det oprindelige karakteristiske Æggepakkeris 
gul- og rødstribede teglstensbygning, lidt 
Art Deco arkitektur. I forbindelse med præ-
mieringen er det den spændende bygning i 
røde teglsten, på hjørnet af Skovgårdsgade 
og Carl Blochs Gade 39, som er i fokus. 
Bygningen er bemærkelsesværdig på flere 
niveauer. 

På afstand spiller bygningsvolumenet me-
get fint sammen med karrébebyggelserne 
på den modsatte side af Skovgårdsgade. 
Husets tag og facade smelter sammen, 
hvor gadens teglfacade løber videre op mod 
himlen og nyfortolker nabobebyggelsens 
mansardtage på en yderst raffineret måde. 
Ligeledes virker facaden langs Skovgårdsgade 
god overfor den bevarede hovedbygning fra 
Godsbanen, der nu huser Aarhus Kommunes 
Kulturforvaltning. 

Æggepakkeriet er trukket tilbage fra Carl 
Blochs Gade for at give plads til to eksiste-
rende træer. Det er en vigtig venlig gestus 

til byen, og samtidig synliggøres de smukke 
karakterfulde gavlfacader på det tidligere 
Æggepakkeri. Desuden giver huset noget 
tilbage til byen, ved at hele stueetagen er 
åben, høj og indrettet for at skabe udad-
vendte aktiviteter langs gaden og passagen 
mellem Æggepakkeriet og længere ind mod 
det kommende gårdrum. 

Når man kommer tættere på selve facadernes 
arkitektoniske udtryk, kan man mærke en høj 
grad af indlevelse i detaljeringsgraden og 
håndværket. Flot proportionering i forholdet 
mellem murens flade og vinduesåbningerne, 
og skiftevis reliefvirkning i facadeopbygning 
og murforband i form af en fin dekoration. 
Huset fremstår i fire etager, med en toeta-
gers skrå flade i en tagform, der er beklædt 
med tegl, med små terrasser integreret i 
tag-/murfladen. 

Beboerne får adgang til de fælles opholds-
arealer ved at gå ned i stuetagen og op på 
taget af den gule bygning langs Carl Blochs 
Gade. Her er skabt et spændende nyt tag-
landskab med flere landskabsindretninger 
og vinterhave/orangerier, hvorfra der er 
smukke kig langs Ådalen og mod Ceres 
Byens grønne park.  

Samlet set er Æggepakkeriet en smuk tilføjelse 
til Aarhus’ nye bydel og sætter standarden højt 
for resten af det kreative kvarter, Aarhus K.
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FAKTA
CARL BLOCHS GADE 39,  
8000 AARHUS C

Bygherre:
Anpartsselskabet Æggepakkeriet 

Byggeår: 
2020

Omfang: 
14.000 m2

Arkitekt: 
SLETH A/S

Ingeniør: 
Rambøll

Totalentreprenør:
Kaj Ove Madsen A/S Aarhus

Landskabsarkitekt: 
SLETH

Foto: 
Rasmus Hjortshøj
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SANKT PAULS GADE

Når man vil bygge nyt i et gammelt gårdmiljø 
i kulturmiljøer som f.eks. på Frederiksbjerg, 
skaber det ofte diskussioner med de nær-
meste naboer og nabolaget generelt. Derfor 
er det meget befriende at kunne fremvise 
et rigtigt spændende og vellykket projekt 
på et sådant følsomt sted.

To boliger i to etager er omhyggeligt udfor-
met af hensyn til at undgå gener med kig 
fra det nye byggeri mod det udendørs liv i 
naboernes haver og for at undgå indkigsgener 
fra naboerne. Ligeledes er der stillet høje 
krav til lys- og skyggeforhold ved nybyggeri 
i denne intime sfære. 

Bygningen fremstår som en rød/gul ler-
masse af specialfremstillede Pedersen Tegl. 
Bygningskroppen bliver formet med karak-
tergivende skarpskåret, traditionelt shedtag 
kombineret med flad brystningsmur omkring 
terrasser og indgangspartier, der er foret med 
træbeklædning. Man får en fornemmelse af, 
at bygningen altid har været her.

Når man træder ind i huset, bliver alle sanser 
pirret, og man bliver omfavnet af egetræs-
beklædte overflader i et blødt lys, så man 
får lyst til at røre ved huset. Der er en særlig 

intim stemning. Boligerne er arrangeret 
omkring små gårdrum på stueetagen og på 
1. sal. Landskabet i stueetagens gårdrum 
er indrettet på en sådan måde, at man for 
en stund føler sig transporteret til Japan. 
Lysindfaldet ovenfra er udnyttet maksimalt, 
med mange smukke vinkler igennem små 
indskæringer i etagedæk og med dobbelt 
høje rumligheder. Egetræstrappen er placeret 
centralt i et sådan langsgående ovenlys mel-
lem de to bygningsvolumener. Huset virker 
noget større end det faktiske antal byggede 
kvadratmeter. Interiørerne minder om en 
vandring rundt i et kalejdoskop af forskel-
lige rumligheder af lysstrejf og lyslommer. 

Man kan mærke, at arkitekten har boet i et 
Friis og Moltke hus i mange år, idet disse 
boliger er klart forbundet til den gode danske 
boligtradition. Enkelthed, godt håndværk og 
ærlig brug af materialer som tegl og træ, 
kombineret med hvide flader, spiller meget 
flot sammen med talentfuldt moduleret 
lysindfald. 

Efter et besøg i sådanne gennemførte boli-
ger, får man lyst til straks at cykle hjem og 
bygge om - så inspirerende er det! 
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SANKT PAULS GADE 4 F, 
8000 AARHUS C

Bygherre:
Peter Nejsig

Byggeår: 
2019

Omfang: 
265 m2  (indeholdende to boliger)

Arkitekt: 
Kim Risager 

Ingeniør: 
Niras/LB Consult

Landskabsarkitekt: 
Helene Høgenhav

Foto:
Kim Risager
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FILMBYEN 

Filmbyens seneste udvidelse (3. etape) skulle 
indfri ”kompleksitet og det innovationsfelt, 
som virksomheder og uddannelser i Filmby-
en udspringer af - og skabe en bygning, der 
imødekommer fremtidens tendenser inden 
for kulturaktiviteter, film- og medieverde-
nen og det miljø, der skabes i og omkring 
bygningerne i Filmbyen”, som beskrevet af 
den tidligere chef for Filmby Aarhus, Car-
sten Holst. 

Det virker som om, at huset indfrier dis-
se ambitioner ved at markere sig med et 
stærkt, enkelt og skulpturelt formsprog. 
Grundmaterialerne, lysegrå beton, glas og 
Cortenstål, passer meget fint til Industrihav-
nens råhed, men dog tilført et ’menneskeligt 
twist’. Huset spiller godt sammen med 
Filmbyens flot transformerede Turbinehal 
mod nord og det nye JP/Politikens domicil 
mod syd. Huset virker åbent og inviteren-
de overfor naboerne og omgivelserne. Det 
bliver Filmbyens ansigt til omverdenen, og 
med sin beliggenhed vil det være med til at 
aktivere den nye rekreative sti, der binder De 
Bynære Havnearealer sammen fra nord til 

syd. Langs den østvendte facade kan man 
frit bevæge sig op ad et ’spansk trappelig-
nende’ anlæg, forbi to kæmpe Cortenstål 
beklædte vinduesbokse, mod en stor terrasse, 
der er offentligt tilgængelig for alle. Herfra 
er der flot udsigt mod Industrihavnen og 
Bassin 3. Om kort tid vil der på kontordelen 
blive monteret et kæmpestort interaktivt, 
digitalt videokunstværk, ”The Garden in 
the Machine” af den internationalt kendte 
kunstner, Jesper Just.  

Med sine spændende arbejdsmiljøer vil 
Filmbyen 3 inspirere til nye former for 
samarbejde – alt sammen med fokus på 
at skabe kreative fællesskaber, talentud-
vikling, nye arbejdspladser og på at sikre 
uddannelsesmiljøer i et helt særligt film-
klynge-vækstmiljø. Det nye hus byder på 
en unik mulighed for at styrke Filmbyens 
rolle som en kreativ katalysator i byen, ved 
at invitere til oplevelser - og integreret som 
en aktiv og attraktiv del af byen.
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FILMBYEN 23, 8000 AARHUS C

Bygherre:
Filmby Aarhus / Aarhus Kommune

Byggeår: 
2020

Omfang: 
4.400 m2

Arkitekt: 
AART Architects A/S  
(totalrådgiver og arkitekt)

Ingeniør: 
Rambøll

Landskabsarkitekt: 
SLA

Konsulent:
Kvorning design & kommunikation
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DANSKE BANK   

I mange år har Danske Bank haft til huse i 
filialer på flere adresser i Aarhus, som nu 
er bragt sammen ’under et tag’. Danske 
Banks nye domicil i Sydhavnen følger en 
rig arkitekturarv i byen, med to meget flotte 
bygninger på henholdsvis Åboulevarden 69, 
den tidligere Kreditforeningen Danmarks 
bygning og på Kannikegade 4 ved Bispe-
torvet, tegnet af Axel Høeg Hansen i 1931. 

Bygningens arkitektur udspringer af en 
balance mellem tolkning af omgivelserne 
og selve virksomhedens brandingværdi. 
Det er en bygning, som udstråler en vis 
tilstedeværelse - og samtidig en imødekom-
menhed, der signalerer åbenhed. Danske 
Banks nye domicilkoncept i Aarhus er med 
til at kickstarte hele den nye erhvervs- og 
kreative bydel på Sydhavnen. Den centrale 
placering på lige netop dette sted er vigtig 
for Danske Bank, med kort afstand til Ho-
vedbanegården og god adgang til E45. Med 
et stort antal yngre medarbejdere, er det 
samtidig vigtigt, at man har kort afstand til 
bopæl og er tæt på cafélivet i byen. Lige om 
lidt, forhåbentlig, vil det gamle Kulkranspor 
lige nord for banken, blive aktiveret, så man 
bliver direkte forbundet med Hovedbane-
gården/Bruuns Galleri via en spændende 
bro på tværs af Spanien.

Danske Banks stueetage fremstår hoved-
sageligt i glas, med Home og bankens of-
fentlige adgangsområde synligt fra Spanien. 

Fra hovedindgangen ved Jægergårdsgades 
landskabelige terrasse får man et langt kig 
ind i huset, op mod atriummets gulv på 1. 
sal. En offentlig café er placeret på hjørnet 
mod Jægergårdsgade. Den landskabelige 
terrassering, med mange niveauer af planter 
og blomster skjuler en parkeringskælder og 
tilføjer området et tiltrængt grønt og venligt 
landskabstræk.

Danske Banks nye 6-etagers finanscenter 
er opbygget omkring et centralt atrium, 
der bidrager til at styrke fælleskabskulturen 
på tværs af husets ca. 700 medarbejdere. 
Dette er husets grundfortælling og DNA, 
som kan aflæses i bygningens facadedesign. 
Bygningsvolumenet følger Spaniens nord-syd-
lige retning, hvor en serie af sortmalede 
’etagebjælker’ er placeret ovenpå hinanden 
med små forskydninger. Bjælkerne afsluttes 
mod nord og syd med store tilbagetrukne 
glaspartier med grønne opholdsterrasser, 
som indvendigt er beklædt med træ, der 
giver et varmt udtryk, og hvorfra man har 
fantastiske kig langs kystlinjen og skoven 
mod syd og mod nord mod Domkirken og 
Risskov. Alle fællesfaciliteter, mødelokaler 
og ’breakout områder’ er placeret omkring 
atriummet. En skulpturel trappe svæver 
ude i atriummet. Hele interiøret er hvidt og 
med store glasflader, der tilsammen skaber 
en særlig nordisk atmosfære, som både er 
venlig og professionel. Det er Danske Banks 
nye domicil. 
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DANSKE BANK, 
JÆGERGÅRDSGADE 101B,  8000 
AARHUS

Bygherre:
Danica Ejendomme

Byggeår: 
2019

Omfang: 
11.360 m2 kontorhus 
2.600 m2 p-kælder

Arkitekt: 
Arkitema Architects

Ingeniør: 
NIRAS

Landskabsarkitekt: 
Arkitema Architects

Entreprenør: 
KPC / Raundahl & Moesby

Foto:
Christopher Hornstrup Thuesen 
Anker & Co
Michael Green
Holmris B8
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’PROJEKT UDENFOR’   

Stadsarkitektens Særpris for midlertidig arkitektur går i 2020 til den frivillige hjælpeforening 
’Arkitekter uden Grænser’ ved Arkitekt Kim Pretzmann med flere for Projekt Udenfor. 

Projekt Udenfor består af seks mindre 15 m2 
boliger i træhuse, som seks hjemløse selv 
har været med til at opføre (- hvorved de 
samtidig har bygget sig selv op). Husene 
er bygget ved et værksted et andet sted i 
byen, og er blevet transporteret til Aarhus 
C og placeret midlertidigt mellem de tidli-
gere sygehusbygninger ved Amtssygehuset 
Aarhus tegnet af Axel Høeg Hansen, og 
hvor de kan de blive stående, indtil de nye 
byggerier påbegyndes.

Hvert hus er isoleret og indrettet med 
tekøkken og vask, men uden toilet. Der er 
indrettet toiletter, bad og fælles køkken til 
beboerne i en nærliggende bygning.

God arkitektur kan skabes i alle skalatrin, og 
Projekt Udenfor’s midlertidige boliger viser, 

at de seks små forskellige boligenheder, ved 
deres placering i forhold til hinanden, kan 
skabe et særligt fælleskabsrum imellem dem 
af høj arkitektonisk kvalitet. Der opstår en 
særlig stemning på stedet, og jeg kan se 
gode muligheder for, at der kan etableres 
nye fællesskaber, og at særlige stemnin-
ger kan opstå på ny, igennem boligernes 
nye indbyrdes forhold, når enhederne skal 
flyttes til et anden sted i byen.

Projekt Udenfor - Projektet blev til i et 
samarbejde mellem Projekt Udenfor og 
Arkitekter Uden Grænser, som har bistået 
med arkitektrådgivning fra start til slut. 
Monstrum (legepladsproducenten, der bl.a. 
har lavet legepladsen omkring DOKK1) har 
desuden sponsoreret arkitektskitsering og 
produktion af 4 huse.
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Hvem:
’Arkitekter uden Grænser’ ved 
Kim Pretzmann med flere

Hvornår: 
2017-2018

Hvor: 
Amtssygehuset Aarhus

Foto:
Kim P. Olesen
Jens B. Christensen
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